ELOS DE LEITURA
Escolas

Atividades
permanentes

Semana da Leitura

14

15

Projeção de “VOZ”,
vídeo-poema em
língua portuguesa
Secundária

Básica

Cabeda

Apresentação do
livro “A Joaninha
Quadrada”, pela
autora Marília
Ascenso, a todos
os alunos.
(A apresentação
será no dia 11 de
março, em virtude
da agenda da
autora)
Exploração das
obras do PNL de
cada ano

DE MARÇO

2016
17

18

15:30
Tertúlia “Elos de leitura”,
dirigida aos alunos do
ensino secundário

Exposição de
fotografia
“Apanhados a ler”

Exposição de
trabalhos dos
alunos do 3.º ano
do Agrupamento
“Os astros”

16

14 A 18

Representação da
“História da
carochinha” pelos
alunos da Unidade
de Multideficiência

Oferta de marcadores
de livros aos alunos
com provérbios
alusivos à semana da
leitura, pelos alunos do
4º ano da professora
Isabel
Entoação da canção
alusiva ao dia do Pai,
pelos alunos da
educadora Teresa

Apresentação da história
“A fada palavrinha e o
gigante das bibliotecas”,
pela professora Otília de
Azevedo, aos alunos do 1.
º e 2.º anos do Barreiro
Dramatização de uma
parte da história “A
Joaninha Quadrada”,
pelos alunos do 2.º ano da
professora Teresa, dirigida
ao grupo de crianças da
educadora Rosário
Declamação de uma
poesia inventada sobre a
Joaninha, pelo grupo da
educadora Rosário, para
os alunos do 2.º ano da
professora Teresa

9:30
Apresentação do livro
“Histórias da História”,
pela escritora Cristina
Magalhães, dirigida a
duas turmas do 7.º ano

Audição da canção
“Come a sopa” pelas
crianças da educadora
Piedade, na sala dos
alunos do 1-º ano
Audição de uma canção
do livro, pelos alunos do
1.º ano, na sala da
educadora Piedade

Final do concurso de
leitura do 2.º ciclo
14:00 - 5.º ano
15: 45 - 6.º ano

Apresentação da
história dos astros, pela
turma do 3.º ano, às
turmas do 4.º ano

Declamação da
poesia “Ratinho,
Gatarrão, Passarito
e Franganota” ,de
Alice Vieira, pelos
alunos do 4.º ano do
professor João, aos
alunos do 2,º ano.

Feira da Primavera

Codiceira

Barreiro

Elaboração de
prendas para o dia
do pai -

10:30
Narração de uma
história – Educação
pré-escolar
Canção e provérbios –
2.º ano

10:30
Visita à
Biblioteca da Escola
Básica de Alfena por 3
grupos da Educação
Pré-escolar

14:15h
Lengalengas/Poesias
- crianças da Educação
pré-escolar
Lombelho

14:45h
Declamação de
poesias sobre
“Os Astros” e entoação
de uma canção alunos do 3.º ano

Feira da Primavera
10:00
Hora do Conto - turmas do
4.º A e 4.ºB
14:30:
Hora do Conto - turmas do
4.º A e 4.ºB

10:30
Visita à
Biblioteca da Escola
Básica de Alfena pelos
alunos do 1.º e 2.º anos
14:30
Visita à
Biblioteca da Escola
Básica de Alfena pelos
alunos do 3.º ano

11:30h
Leitura e exploração da
história “O segredo da
Lagarta Serafina” – 1.º
ano

Feira da Primavera
10:30
Lengalengas e Trava
línguas - 1.º ano
Canção
“Eu tinha dez pintainhos”3.º ano

10:00
Hora do Conto –
turmas do 4.º A e 4.ºB
14:30
Presença de uma
contadora de histórias
Final do concurso de
leitura do 4.º B

Declamação de poesia
”Casas“ - 3.º Ano

Declamação de frases 4º ano
Adivinhas e anedotas 4º ano
Canção do Conto
Andarilho - 4º A e B

Dramatização de “O dia
em que o mar
desapareceu”
1.º ano: Poesia/Música
2.º ano: Canção
3.ºano: Teatro de
Fantoches “Grufalão”
4.º ano: Jograis

10:30
Visita à
Biblioteca da Escola
Básica de Alfena pelos
alunos do 4.º ano

14:30h
Teatro de Fantoches
“O elefante Cor- deRosa”
Canção alusiva ao teatro
4.º ano
15h30m
“Adivinhas coloridas” e
canção sobre o livro – 2.º
ano

9:05h às 16:00 h
Dia Interativo dos pais

Dia Interativo de
Pais (cada sala gere
a sua planificação)
Páscoa/Final do
Período - Caça aos
ovos

Dia Interativo dos
Pais na Escola –
atividades
promovidas com e
pelos encarregados
de educação

9:30h às 12:30h
Contadora de
histórias

