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Semana da Leitura AE Colmeias: 08 a 12 de março de 2021 
 

Tema do Agrupamento: Contra a Pandemia, viva a Poesia! 
 

Propostas de atividades para todos os ciclos 
 

Atividade Procedimentos Ciclo(s) Presencial Online Divulgação 

- Gravação da leitura de um poema por um 
familiar da criança. Pode ser dado destaque 
ao pai, uma vez que na sexta-feira seguinte, 
dia 19 de março, é Dia do Pai. Assim, a leitura 
pode ser feita pelo pai da criança ou dedicada 
a este.  

A gravação é enviada pelo EE ao 
educador(a)/professora(a). No caso de 
haver aula síncrona ou presencial, o 
vídeo é apresentado à turma toda. Caso 
não haja aula síncrona ou presencial, os 
vídeos podem ser enviados à equipa da 
biblioteca para divulgação.    

Pré-
escolar e 
1º ciclo 

X X - Disciplina “Atendimento_ 
biblioteca” no Teams; 
- Canal do Youtube das BE 
Colmeias; 
- Por email para os  
Departamentos; 
- Página do Facebook; 
- Página do Instagram; 
- Boletim trimestral 
- Wakelet do projeto aLer+ 
 

- Leitura de poemas com rima O/a educador/a ou professor/a 
seleciona um poema para leitura e 
poderá propor uma atividade de escrita 
ou desenho a partir do mesmo.  
Se for útil, a equipa aLer+ poderá 
facultar alguns poemas com rima.  

Pré-
escolar e 
1º ciclo 

X X 

- Construção de acrósticos subordinados ao 
Tema da Semana da Leitura e em que têm de 
entrar obrigatoriamente as palavras: 
“pandemia” e “poesia”. Em alternativa pode 
ser trabalhado o tema do Projeto aLer+, ou 
seja, “aLer+ a Europa” e os acrósticos serem 
sobre um país europeu. Os acrósticos podem 
ser criados também nas línguas estrangeiras.  

Os melhores trabalhos, selecionados 
pelo(a) professor(a) em conjunto com 
os alunos, podem ser enviados 
digitalmente (em word, pdf, fotografia, 
digitalizados) para a equipa da 
biblioteca (becrecolmeias@gmail.com) 
para compilação e divulgação.  
No caso do “dicionário poético”, caso 
haja participação suficiente pode ser 

1º, 2º e 3º 
ciclos 

X X 

- “Tira aqui, tira acolá”: pegar num poema e 
retirar-lhe algumas palavras, substituindo-as 

1º, 2º e 3º 
ciclos 

X X 
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por outras; cria-se assim um poema com um 
sentido novo 

organizado um dicionário digital que 
junte texto e imagem.  

- “De verso em verso”: criar um poema em 
que a última palavra do primeiro verso passe 
a ser a primeira do verso seguinte e assim por 
diante.  

1º, 2º e 3º 
ciclos 

X X 

- “Dicionário poético”, em que se definam 
palavras estabelecendo analogias de ordem 
olfativa, auditiva, tátil, afetiva, etc. Pode ser 
associada uma imagem representativa.  
 
Ex: procurar uma definição para lágrima 
 
Raciocínio possível: tem a forma de pevide, a 
sua transparência lembra o cristal e pode ser 
sinónimo de tristeza 
 
A definição poderá ser: Lágrima = pevide de 
cristal e de tristeza 

2º e 3º 
ciclos 

X X 

 

Outras atividades a desenvolver pela equipa da biblioteca/equipa aLer+ na Semana da Leitura:  

- “Poemas ao vento”: gravação e disponibilização da leitura de um poema no quintal ou à janela (de casa ou da biblioteca, se 

regressarmos do E@D) por cada elemento das equipas; 

- “Poema desmiolado”: construção conjunta de um poema na onedrive por educadores(as) e professores(as) voluntários e 

eventual ilustração do mesmo.  


