
   
 

 

 

 SEMANA DA LEITURA 2013-2014 

Horário 17 de Março 18 de Março 19 de Março 20 de Março 21 de Março 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manhã 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.30h  
Pré-Escolar 
 Visita da escritora 
Margarida Trindade 
10:15h-11:00h  
 8ºA – Durante a 
leitura expressiva de 
contos de Alice Vieira, 
“Um ladrão debaixo 
da cama”, são 
projetadas, em 
suporte digital, 
ilustrações alusivas ao 
texto lido. (na 
biblioteca para uma 
turma do 2º ano) 
11:00h-11:40h  
 5ºA -  Leitura de 
poemas do livro “O 
Limpa-Palavras“ de 
Álvaro de Magalhães, 
seguido de                            
ilustração. (na 
biblioteca) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.15h – 10.00h  
9ºD – Leitura do conto de 
José Jorge Letria “O 
canteiro dos livros” (na 
biblioteca, para os alunos 
que estiverem  presentes) 
11.00h – 11.40h 
 5ºC–   Leitura de poemas 
do livro “O Limpa-
Palavras“ de Álvaro de 
Magalhães, seguido de 
ilustração. (na biblioteca)  
 12.40h – 13.25h   
7ºA – Leitura dramatizada 
duma cena da peça 
“Leandro, rei da Helíria” 
de Alice Vieira. (na 
biblioteca)              
12.40h -13.25h  
7ºC –  Leitura d`“Os 
direitos do leitor em 
ação”. Os alunos, em 
pequenos grupos, 
dramatizam os 10 direitos 
do leitor, de Daniel 
Pennac. (na biblioteca 
com o 5ºB a assistir). 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.30h-9.15h  
5ºB - Leitura 
dramatizada do poema 
“O computador” de 
Luísa Ducla Soares. 
Pretende convidar uma 
turma para assistir. (na 
biblioteca) 
11.55h-12.40h 6ºB – 
Visualização de um 
pequeno filme animado 
sobre o poema “A nau 
catrineta” de Almeida 
Garrett, seguida duma 
dramatização do poema 
e duma ficha de leitura. 
(na biblioteca) 
 
1.º Ciclo- 
Projeto SOBE – Higiene 
Oral 
 
Envio de mensagens 
entre o 1º Ciclo da 
Correlhã e CE da Facha 
através de pombos 
correio. 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.15h-10.00h  
6ºD – Visualização de um pequeno 
filme animado sobre o poema “A 
nau catrineta” de Almeida Garrett, 
seguida duma dramatização do 
poema e duma ficha de leitura. (na 
biblioteca) 
10.00h  
 Final do Concurso Concelhio de 
Leitura 2º ciclo Biblioteca 
Municipal. 
11.00h-11.45h   
6ºA – Leitura dramatizada dos 
seguintes poemas: “O primeiro 
astronauta” de Mia Couto; “Canção 
da tarde no campo” de Cecília 
Meireles; “Neblina” de Carlos 
Queirós; “Se meu dinheiro não 
chega” de José Craveirinha; “Café” 
de José Craveirinha; 
“Urgentemente” de Eugénio de 
Andrade; “Inverno” de Jorge de 
Lima e “Dia de anos” de João de 
Deus. (na biblioteca com o 5ºA a 
assistir) 
11.55h-12.40h  
9ºC – Leitura do conto “O livro que 
só queria ser lido” de José Jorge 
Letria, seguido da visualização de 
um pequeno filme animado sobre 
o mesmo. (na biblioteca, para os 
alunos que estiverem  presentes) 
 
 
 

8.30h-9.15h  
 7ºC –  Leitura d`“Os direitos do leitor em ação”. 
Os alunos, em pequenos grupos, dramatizam os 
10 direitos do leitor, de Daniel Pennac. (na 
biblioteca com o 5ºB a assistir) 
9.15h-10.00h 
 8ºB – Atividade denominada “A árvore das 

histórias”. Os alunos vão às salas e leem um 
pequeno conto. A seguir, solicitam aos alunos 
um breve comentário/apreciação acerca da 
história, por escrito, num papel em forma de 
folha. As folhas serão posteriormente 
afixadas na biblioteca numa árvore feita em 
papel/cartolina. Os contos selecionados são: “A 
professora Genoveva esteve cá”, in Ondjaki, 
Os da minha rua;  “Os óculos da Charlita”, in 
Ondjaki, Os da minha  rua e “Uma barriga 
natural mesmo”, in Ondjaki, Momentos de 
aqui. (pelas salas das turmas 5ºC , 6ºA e 9ºC) 
10.00h   
Visita do ilustrador - Sebastião Peixoto 
10.15h-11.00h  
8ºC – Leitura do livro de Susanna Tamaro “O 
menino que não gostava de ler”. (na biblioteca, 
para os alunos que estiverem  presentes) 
11.00h -11.40h  
8ºD -  Atividade denominada “Contos em 
questão” Os alunos leem pequenos contos e  
propõem um breve questionário de escolha 
múltipla para verificação da compreensão de 
leitura, a partir do livro “A máquina da 
felicidade”, in Luísa  Ducla Soares, Crime no 
expresso do tempo. (na biblioteca, assiste o 6ºA) 
 



 

   
 

 

 

 
 
 
 
 

Manhã 

CE Facha 
Abertura da semana 
da leitura com 
apresentação da 
história “Itinerário da 
escrita; Nasce da Vida 
e volta à Vida”pela 
Profª Rosa Franco 
 
EBI JI Correlhã 
1º A – “Rimas” da 
Luísa Ducla Soares 

Pré- Escolar 
Correlhã  
Exposição de 
trabalhos dedicados 
à Cidadania 

CE Facha 
Leitura do conto: ”O livro 
que só queria ser lido” de 
José Jorge Letria  e 
visualização de um 
pequeno filme sobre o 
mesmo, pelos alunos do 
9ºC 
 
EBI JI Correlhã 
2º A – “ O Coelhinho 
Branco” – 
Dramatização/Powerpoint 

Pré- Escolar Correlhã 
Exposição de trabalhos 
dedicados à Cidadania: 
 

CE Facha 
Declamação de poemas 
alusivos ao “Dia do Pai” 

 
 
 
Pré- Escolar 
Correlhã/1º Ciclo – 
Exposição de 
trabalhos dedicados à 
Cidadania 

C E Facha 
Recital de poesias alunos da sala 4 
e da sala 2 do Pré-escolar. 
 
 
 

 
Pré- Escolar Correlhã/1ºCiclo – 
Exposição de trabalhos 
dedicados à Cidadania 

CE Facha 
Dia Mundial da Poesia 

Biblioteca Municipal: “Histórias para rimar para 
ler e brincar” 

 
EBI JI Correlhã 
4º A – “ Não é Camelo” e “Há cada nome” – 
António Torrado 
 

Pré- Escolar Correlhã/1.º Ciclo 
Exposição de trabalhos dedicados à 
Cidadania. 

 
 
 
 

 
 
 

Tarde 

CE Facha 
Visita da Escritora: 

Margarida Teodoro 

Trindade–“Alinhas” 

15.10h-15.55h  
9ºB – Leitura do conto de 
João Aguiar “Verba 
volent, scripta manent”. 
(na biblioteca, assiste o 
9ºA) 
 
CE Facha 
Dinamização da 

biblioteca 

- Leitura de histórias com 
a participação dos alunos, 
pais, familiares… 

12.40 – 13.25  
6ºC – Visualização de 
um pequeno filme 
animado sobre o 
poema “A nau  
catrineta” de Almeida 
Garrett, seguida duma 
dramatização do poema 
e duma ficha de leitura. 
(na biblioteca) 
 
CE Facha 
Leitura dramatizada do 

poema “Computador” 

pelos alunos do 5º B 

15.10h-15.55h  
9ºA – Leitura de um texto 
elaborado pelo aluno Daniel Alves 
e dramatização da cena do Parvo 
da peça de Gil Vicente “Auto da 
Barca do Inferno”. (na biblioteca, 
assiste o 9ºB). 
 16.10h-16.55h  
 7.ºB e 7.º D– Leitura de poemas 
variados. (na biblioteca) 

 
CE Facha 
“A galinha medrosa” reconto de 

António Mota 

Apresentação dos alunos do 2º no  

(atividade mensal) 

CE Facha 
 
Visita do Ilustrador: 

Sebastião Peixoto 

Exposição e apresentação  de trabalhos 
realizados ao longo da semana. 

 



 

   
 

 

 

 

Destaques 

 

 

Dia 14 de março visita  da escritora Rosa Duarte 1º Ciclo Correlhã  

Dia 17 de março visita do escritora Margarida Trindade 

Dia 19 de março visita Drª Carolina Amorim integrado no projeto SOBE. 

24 a 28 de março  Feira do Livro na EBIJI Correlhã  

 

CE Facha : 

Dia 14 de março visita  da escritora Rosa Duarte 

Dia 25 - Visita da Escritora: Isabel Fernandes Pinto “A ovelha que fazia  múuu” 

De 25 a 28 de março – Feira do Livro 

 


