
 
 

 

ANTES:  

- Quinta-feira, 24 de fevereiro, das 09:30 às 12:00 – Sessões “Saramago também é para crianças” 

para 3º e 4º anos da EB1 da Boa Vista 

Dinamização: equipa das bibliotecas do Politécnico de Leiria 

 

- Semana de 21 a 25 de fevereiro: 

• “À l’école” (sketch sobre o quotidiano da escola) no 7ºano (Francês)  

Dinamização: prof.ª Bernardete Francisco 

• “Au restaurant avec le Chat Rusé” (diálogos no restaurante baseados na obra Le Chat 

Botté) no 8ºD (Francês)  

Dinamização: profs. Graça Morgado e Isabel Nogueira (SELF) 

 

- Quarta-feira, 02 de março, das 09:30 às 12:15 – Apresentação do livro Mãe, quero um animal de 
estimação pela escritora Celina Lopes para pré-escolar e 1º ciclo do JI/EBI Boa Vista 
Dinamização: respetivas educadoras/professoras  
 
- Quarta-feira, 02 de março e Quinta-feira, 03 março – Participação na Fase Municipal do Concurso 
Nacional de Leitura (alunos selecionados dos 1º, 2º e 3º ciclos) 
Dinamização: coordenadora PNL/Rede Concelhia de Bibliotecas de Leiria 
 

SEMANA DA LEITURA: 

- Segunda-feira, 07 de março, das 09:30 às 16:30 - Oferta de Remédios Literários à comunidade 
educativa da EBI Colmeias 
Dinamização: equipa das bibliotecas 
 

- Terça-feira, 08 de março, das 09:30 às 12:15 – Apresentação do livro Mãe, quero um animal de 
estimação pela escritora Celina Lopes para pré-escolar e 1º ciclo do JI/EBI Colmeias 
Dinamização: equipa das bibliotecas 
 
- Quarta-feira, 09 de março: 
 

• às 11:00: “Ecos de Leitura” pelo 5ºB na EBI Colmeias 
Dinamização: professora Tânia Febra (coordenação PNL) 



 
 

 

• ao longo do dia: Teatro Musical “Heidi” no Teatro Armando Cortez para 1º ciclo da EB1 
Milagres 

Dinamização: respetivas professoras  
 
- Quinta-feira, 10 de março, das 09:30 às 12:30 – Atividade “Vamos improvisar?” para 1º ciclo do 
JI/EBI Boa Vista 
Dinamização: Prof. Bibliotecária 
- Sexta-feira, 11 de março: 
 

- das 09:30 às 12:30 – Atividade “Esconder a Ler” para 1º ciclo da EB1 Bidoeira de Cima 
Dinamização: Prof. Manuela Nunes 
 

- 09:30 e 10:30 - Apresentação do livro Piu e o Planeta pela escritora Tânia Bailão Lopes 
para as turmas de pré-escolar dos JI de Milagres e Mata de Milagres 
Dinamização: respetivas educadoras 

  

AO LONGO DA SEMANA: 

 

• NA EBI COLMEIAS: 

- “Entra na obra de arte” (recriação dos cenários das obras de arte) na BE Colmeias 
Dinamização: equipa aLer+ 
 
- “Histórias ao Cubo” para turmas de 2º ciclo  
Dinamização: coordenação PNL/Departamento Línguas 
 
- Jogo “Who am I? / Qui suis je? / Quem sou eu?” nas aulas de línguas (3º ciclo)  
Dinamização: equipa aLer+ 
 
- Palestra subordinada ao tema “Gil Vicente, pai do teatro português” para 9ºano 
Dinamização: Drª Luísa Oliveira 
 
- Pequena dramatização filmada pelas alunas do 9º A da personagem Alcoviteira do “Auto da Barca 
do Inferno” para publicar no canal do Youtube da biblioteca 
Dinamização: Departamento de Línguas 
 
- Breves apresentações orais inter turmas dos alunos do 9º ano sobre história do teatro; história do 
teatro em Portugal; dramaturgos portugueses atuais; stand up comedy.  
Dinamização: Departamento de Línguas 
 
- NAS EB1: 
 

• Estendal trovadoresco e momentos medievais  

• Jogo dramático a partir de Da Cabeça aos Pés, de Eric Carle  

• Entoação/dramatização de “Tu és mais forte”, de Boss AC  

• Pesquisas biográficas sobre escritores  

• Trabalhos artísticos/escritos/teatrais e outras leituras mais  

• Dramatização com fantoches da obra Todos no sofá, de Luísa Ducla Soares  

• Apresentação do teatro “Serafim e Malacueco na Corte do Rei Escama”  

• Leituras dramatizadas, entre pares e ao som da música  



 
 

• Dramatização a partir do livro Hoje há palhaços e outros momentos teatrais  

• Exploração e encenação de textos dramáticos  

• Fantoches e leituras sincronizadas  
 

… e muitas outras leituras, danças, assaltos e teatrices! 
 

 

- Nos JI: 
 

• Gincanas e danças com livros 

• Lengalengas e rimas 

• Leituras silenciosas e “assaltos” de leitura 

• Dramatizações e redação de histórias 

• Desafios “Se eu fosse o (a) …” (personagem de uma história tradicional) e “Vamos vestir 
roupas de um (a) …” 

• Apresentação do livro O Nome que Ninguém Percebia, mas todos queriam ter, de Joana 
Duarte Rebocho (JI/EB1 Bidoeira de Cima) 
 

… e muitas outras aprendizagens e brincadeiras! 

 

DURANTE O MÊS DE MARÇO: 

- Exposição alusiva a José Saramago pelo centenário do seu nascimento na BE Colmeias 

Dinamização: equipa das bibliotecas 

 

- Exposição de livros e adereços ligados ao teatro na BE Colmeias 
Dinamização: equipa das bibliotecas 
 
-  DAC sobre Alimentação a propósito de um poema de Shel Silverstein – turmas de 8ºano 

(Inglês/Francês)  

Dinamização: respetivas professoras 

 

DEPOIS:  

 

Segunda-feira, 04 abril – Apresentação do livro Piu e o Planeta pela escritora Tânia Bailão Lopes 

para as turmas de pré-escolar e 1º ciclo do JI/EB1 Bidoeira de Cima 

Dinamização: educadoras e professoras do JI/EB1 Bidoeira de Cima 
 

 

 


