Semana da Leitura- 17 a 21 de março
Plano Nacional de Leitura, Biblioteca Escolar e Departamento
das Línguas

Semana da Leitura- Programação 2013/ 2014
Temática indicada pelo PNL – “Comemoração dos 800 anos da Língua Portuguesa”.
Nota: Esta temática foi considerada, na programação/programação das atividades.

Atividades programadas para decorrerem durante toda a semana:
- Exposição de expressões idiomáticas;
- Exposição de escritores ilustres da Língua Portuguesa;
- Correio da Leitura – leitura de um texto, em todas as turmas, sobre a importância da Língua Portuguesa e respetiva divulgação no Mundo – texto
“Difusão da Língua Portuguesa no Mundo” de Maria Helena Mira Mateus.
- Passagem de músicas, nos intervalos, sobre: Pátria; Língua Portuguesa; Poesia (alunos do Clube de Música);
- Feira do Livro (na Biblioteca) – escalonamento das turmas para uma visita guiada – dias: 18;19;20.

Dia 14 (6ªf) Pré abertura – Presença do cantor e autor do livro “Planeta Limpo”, Filipe Pinto e do vereador do ambiente.
Horário

Manhã

Dia 17 - Segunda -feira

Dia 18 - terça - feira

EB 2,3 - 8:30-Leitura de um
texto informativo, em todas as
turmas.
EB 2,3 - 9:45 na sala do
aluno - Sessão de Abertura:
.Presença de um ator do
Tin.Bra
para
a
leitura
encenada de um texto.

EB 2,3 - 10:15 – “Ondas da
Leitura” Leitura, em todas as
turmas, do poema “Esta Língua
Portuguesa” de José Jorge
Letria
Visitas à Feira do Livro

Dia 19 - Quarta-feira

Dia 20- Quinta-feira

Visitas à Feira do Livro
EB1 e JI de Guisande – Visitas
teatro
de
fantoches
Livro
baseado no livro “A
Fisga e a sombra”,
apresentado
pelos
respetivos autores – das
11:00 às 12:00.

à

Feira

Dia 21 - Sexta-feira – Dia da Poesia
e Dia da Árvore

Passagem
de
um
PowerPoint, sobre a Poesia,
durante os intervalos, na sala
do aluno.
do EB 2,3 - 10:15 – “Ondas da
leitura
Leitura, em todas as turmas,
de um poema.
2º ciclo: “quem Planta uma
Floresta” – Luísa Ducla
Soares.

3º ciclo:”As Árvores e os
Livros ”-Jorge Sousa Braga.
EB1 e JI de Figueiredo
e Lamas - presença de 2
atores do Tin. Bra, para
uma leitura encenada de
um texto sobre o Dia do
Pai, das 11:00 às 12:00.

EB1 e JI da Garapôa Encontro com a escritora
Leonor
Soares,
para
apresentação do livro “A
Pulga Vitória”, das 11:00 às
12:00.
EB1 e JI de Escudeiros –
Teatro de fantoches baseado
no livro “A fisga e a sombra”,
apresentado pelos respetivos
autores – das 11:00 às
12:00.

Tarde

EB 2,3 - 14:30/15:30 –
Encontro com o escritor Hugo
Dias, autor de “”Diudinholendas de acreditar”, destinado
aos alunos do 2º ciclo, com
um espaço destinado a
EB1 e JI de Oliveira S. atividades de escrita criativa.
Pedro– teatro de fantoches
baseado no livro “A Fisga e a
sombra”, apresentado pelos
respetivos autores – das
14:30 às 15:30.
14:00 - Participação dos
alunos (selecionados) dos 3º,
4ª,5º e 6º anos, na 2ª fase do
concurso concelhio Braga a
Ler+, na BLCS

Visitas à Feira do Livro

EB 2,3 - 15:00- Encontro
com a escritora Cláudia
Costa e com o escritor
e professor de escrita
criativa Pedro Chagas,
destinado aos alunos
dos7º e 8ºanos. Este
encontro
contempla
atividades de escrita
criativa a partir de um
jogo
de
tabuleiro
coletivo.

- Passagem de um
PowerPoint, sobre a Poesia,
durante os intervalos, na sala
do aluno.

Celeirós, março de 2014

