
COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA LEITURA 

Decorreu, de 21 a 25 de Março, a Semana da Leitura dinamizada pela 
Biblioteca Escolar/Centro de Recursos Educativos, educadoras dos Jardins de 
Infância e professoras do 1º Ciclo do Agrupamento, com a colaboração das 
professoras de Língua Portuguesa. 

A semana iniciou com a actividade, dinamizada pela professora Cristina 
Sousa (sempre em estreita colaboração com a BE/CRE) “Lançamento de 
balões com sementes”. 

Como “A poesia é a música da alma, e, sobretudo, de almas grandes e 
sentimentais." (Voltaire), não poderíamos deixar passar este dia sem lhe 
darmos o seu devido valor. Os alunos empenharam-se de forma afincada e 
cada um trouxe um poema escolhido por si, embelezou-o e todos engalanámos 
“A árvore da poesia” situada à entrada da nossa escola. No espaço da 
BE/CRE também se respirou poesia com “Árvore de poesias”, umas inéditas, 
outras pesquisadas pelos alunos. Além da actividade permanente, desde o 
início do ano lectivo, “Uma poesia por dia”, colocada nos livros de ponto, 
também se ouviram poemas declamados por alunos do 8ºA para os alunos. 

Ao longo da semana foram várias as actividades dinamizadas pelo 
Agrupamento, desde a Feira do Livro, patente na Biblioteca do 1º Ciclo da 
Correlhã e, posteriormente, na Biblioteca do Centro Educativo da Facha, 
passando pela primeira fase do Concurso Concelhio de Leitura, por palestras 
“Sessão de sensibilização dos bombeiros sobre a floresta e a água”, “Nós 
pela natureza e a importância das árvores” e dramatização de histórias em 
todo o Agrupamento. 

Nesta semana recheada de boas leituras, também a leitura dramatizada 
deixou o seu cunho. Os alunos Ana Carolina Leitão, Alexandre Silva, Ana Maria 
Sagres e José Pedro Lima, todos do 8ºA, encantaram os colegas do 2º Ciclo 
com a leitura dramatizada de um excerto do livro “Minas, o lápis professor”. 

Como não podíamos esquecer aqueles em cujos olhos brilha a luz, foi a 
vez das alunas Bárbara Pinto, Diana Filipa Gomes, Jacinta Pereira e Joana 
Fernandes, todas do 8ºB, levarem carinho e sonho, através das palavras, ao 
Centro de Dia da Correlhã. Despedimo-nos com a promessa de voltarmos e de 
levarmos aconchego através das palavras àqueles cujo coração não tem rugas! 

Também os mais pequenos tiveram a oportunidade de ouvir e 
confraternizar com a escritora Inês Vinagre que, de uma forma afável e meiga, 
falou do seu livro “O homem da nuvem escura” distribuindo autógrafos e 
carinho. 

A semana terminou da melhor forma! Os alunos do 8ºA, já anteriormente 
referidos, e os professores acompanhantes foram recebidos com afago, 
simpatia e curiosidade pelos meninos do Pré-escolar, 1º Ciclo e pelos docentes 
e funcionários do Centro Educativo da Facha. Numa manhã muito bem 
passada, e numa tentativa de despertar o gosto pela leitura e formar leitores 
fluentes e críticos, estes alunos do 3º Ciclo encantaram os mais pequenos com 
a leitura expressiva de vários contos. 
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