
SEMANA DA LEITURA  

SEMANA DA LEITURA   Câmara Municipal de Leiria - Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira 

25 de Fevereiro a 02 de Março 2013  Grupo Concelhio de Bibliotecas Escolares | Instituto Politécnico de Leiria 

    Livrarias: Americana e Boa Leitura | Órgãos de comunicação social: Diário de Leiria, 
    Jornal de Leiria, Preguiça Magazine, Região de Leiria, Rádio Liz FM e Rádio 94 FM
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 25 ’SEG’ 
 Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira / 10:00 
 Destinatários: crianças dos 6 aos 10 anos 
 A Catrineta - texto dramatizado e musicado | 

Agrupamento de Escolas Dr. Correia Mateus 
 

 Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira  / 15:00 
 Destinatários: crianças dos 6 aos 10 anos 
 Lengalenga do Mar e outras canções – arruada a partir 

da BMALV até à Praça Rodrigues Lobo | Colégio Nossa 
Senhora de Fátima 

 
 26 ‘TER’  
 Biblioteca Municipal Afonso Lopes  Vieira  / 10:00 
 Destinatários: crianças dos 06 aos 10 anos 
 aMAR/Ler | Agrupamento de Escolas Caranguejeira 

Santa Catarina da  Serra – Escola Santa Catarina da Serra 
 
 Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira  / 10:30 
 Destinatários: crianças dos 06 aos 10 anos 
 Apresentação de temas musicais sobre:  "A Floresta" + 

peça teatral / leituras pelos alunos da EB1 da Bidoeira de 
Cima | Agrupamentos de Escolas de Colmeias 

 
 Moinho do Papel  / 14:30 
 Destinatários: crianças dos 05 aos 10 anos 
 As lágrimas são netas do mar | Escola Secundária 

Francisco Rodrigues Lobo 
 

 27 ‘QUA’ 
 Escola Superior de Educação e Ciências Sociais / 
 10:00 e 11:00 | 14:00, 15:00 e 16:00 
 Destinatários: crianças dos 06 aos 10 anos 
 Hora do Conto | Org.: ESECS - IPL 

 
 Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira / 10:30  
 Destinatários: crianças dos 03 aos 10 anos 
 Contos e Cantigas | Hora do Conto | BMALV 
 
 Centro Histórico  / 14:30  
 Destinatários: público em geral 
 Abordagens e intervenções de leitura - encontro com a 

Rádio Liz FM no Mercado de Sant’ Ana | Agrupamento 
de Escolas de Marrazes 
 

 Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira  / 14:30  
 Destinatários: crianças dos 03 aos 10 anos 
 Contos e Cantigas | Hora do Conto | BMALV 

Programa / Cidade 
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 28 ‘QUI’  
 Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira  / 10:00 
 Destinatários: crianças dos 06 aos 10 anos 
 Poemas do mar – EB1 de Arrabalde | Agrupamento de 

Escolas D. Dinis 
  
 m|i|mo  / 16:00-18:00 
 Destinatários: Professores Bibliotecários, Professores e 

Educadores 
 Partilhar, Comunicar e Colaborar com a Web 2.0 | 

Helena Felizardo, Professora Bibliotecária 

 
 01 ‘SEX’  
 Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira  / 10:00 
 Destinatários: crianças dos 06 aos 10 anos 
 Os músicos de Bremen (teatro + monólogo) | 

Agrupamento de Escolas de Colmeias 
  
 Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira  / 10:30 
 Destinatários: crianças dos 06 aos 10 anos 
 “Canções para Letras” (uma canção para cada letra do 

alfabeto) pelas turmas dos 1º e 4º anos  | Agrupamento 
de Escolas de Colmeias 

 
 Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira  / 14:00 
 Destinatários: crianças dos 06 aos 10 anos 
 Dramatizações de Gigões e Anantes de Manuel António 

Pina – EB1 Branca  | Agrupamento de Escolas D. Dinis 
  

 Mercado de Sant ’Ana - Espaço + jovem / 21:00 
 Destinatários: público em geral 
 “Por que é que devemos ler  jornais?” - Tertúlia com a 

participação de João Nazário (Jornal de Leiria), João 
Paulo Silva (Diário de Leiria) e Patrícia Duarte (Região 
de Leiria)  

 
 Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira  
 Exposição “Poemas do mar Ciano” – Cianotipias dos 

alunos do curso de Educação e Formação – Operador de 
fotografia Tipo 2 | Agrupamento de Escolas José Saraiva 

 
 Livraria Arquivo 
 Exposição “Um retrato, uma vida” | alunos do curso de 

Educação e Formação – Operador de fotografia Tipo 2 
 

  
  

 
 
 
 
 

 

 

 

Programa / Cidade 
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 E ainda… 
  
 Bibliotecas do Agrupamento de Escolas de Caranguejeira  

Santa Catarina da Serra – Biblioteca da Escola Dr. Correia 
Alexandre   

  
 25 ‘FEV’ a  01 ‘MAR’ 
 Exposições temáticas, em articulação com alguns 

Departamentos: 
 

 Arte Xávega, um dos mais tradicionais tipos de pesca – 
artefactos/fotografias 
 

 Na rota das palavras - trabalhos elaborados por alunos. 
 
 Na onda das Leituras: 
 - Partilha de Leituras 
 - Concurso de Leitura 
  
 Embarcando nas Palavras: Hora do Conto, dinamizada 

pela Educadora Paula Pitrez 
 
 Bibliotecas do Agrupamento de Escolas de Colmeias 

 
 25 ‘FEV’ a 01 ‘MAR’ 
 Feira do Livro Usado com troca de livros 

 
 “Deitar cedo e cedo LER, dá saúde e faz crescer” (início 

das atividades desta semana sempre com uma leitura 
individual / coletiva 

  
  

Programa / Escolas 

4 

 Convite aos pais e avós para contarem histórias, 
lengalengas e poesias 

 
 Organização de um painel de fotografias com atividades 

de leitura das crianças dos Jardins de Infância 
 

 Um vídeo por dia, nem sabes o bem que te fazia 
 (visionamento, em cada dia, de um pequeno vídeo 

alusivo à leitura) 
 
 Ler/contar histórias e poemas ao som de música e sons 

da floresta; Pintar uma tela coletiva com o tema “A 
Floresta”, ao som de música 
 

 25 ‘SEG’ 
 Biblioteca da EB1 de Bidoeira de Cima / 13:30 - 15:30  
 Animação de leitura aberta aos pais / Encarregados de 

Educação (duas turmas) 
 
 Biblioteca da EBI de Colmeias  / 15:40 -16:20 
 Atividade com cartoons (máximo de seis alunos) 
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 26 ‘TER’ 
 Biblioteca da EBI de Colmeias / 09:30 - 10:10 
 Atividade de articulação entre artes e leitura: “Para fazer 
 o retrato de um pássaro…” 

 
 Biblioteca da EBI de Colmeias / 10:30 - 11:15 
 Atividade de articulação entre artes manuais e leitura: 

“Já há estrelas no céu” 
 

 Biblioteca da EBI de Colmeias / 12:00 - 13:40  
 Exibição de recursos multimédia sobre autores e livros 

que constam das listas do Plano Nacional de Leitura, 
como forma de estimular a leitura - 6ºA 
 

 Biblioteca da EBI de Colmeias / 14:00 -15:00 
 Concurso de Leitura em Voz Alta 

 
 27 ‘QUA’  
 Biblioteca da EBI de Colmeias / 12:55 - 13:40  
 Atividade com cartoons (máximo de seis alunos)  

Programa / Escolas 
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 28 ‘QUI’ 
 Biblioteca da EBI de Colmeias / 12:55 - 13:40  
 A História nos Livros (exibição de recursos multimédia 

sobre autores e livros que constam das listas do Plano 
Nacional da Leitura) - 5ºA 
 

 Biblioteca da EBI de Colmeias  / 13:55 - 14:40 
 A escritora vem à escola – duas sessões com Josélia 

Neves, autora de O Menino dos Dedos Tristes 
 

 01 ‘SEX’ 
 Biblioteca da EBI de Colmeias / 09:30 - 10:10 
 Exibição de recursos multimédia sobre autores e livros 

que constam das listas do Plano Nacional de Leitura, 
como forma de estimular a leitura - 6ºD 
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 Biblioteca do Agrupamento de Escolas Dr. Correia Mateus  
 

 25 ‘FEV’ a  01 ‘MAR’ 
 Biblioteca Escolar Dr. Correia Mateus 
 Na Onda dos Livros - Feira do Livro | Livraria Americana 

 
 Escola Dr. Correia Mateus 
 Cine… Mar – mostra de filmes relacionados com a 

temática do mar 
 
 JI | Escolas do 1º CEB | Escola Dr. Correia Mateus 
 Mar Arte  «Hora do Conto» -  Animação das histórias O 

dia em que o mar desapareceu e Viva o peixinho | Ateliês 
de ilustração 

 
 Escola Dr. Correia Mateus  
 Navegar nos livros de Maria João Lopo de Carvalho – À  
 Conversa com a escritora 
 Concurso Nacional de Leitura – Plano Nacional da Leitura  

 
 26 ‘TER’ 
 Escola Dr. Correia Mateus   
 Leituras em Maré Alta |Partilha de leituras – Docentes da 

Escola 
  

 

Programa / Escolas 
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 Biblioteca do Agrupamento de Escolas Dr. Correia 
Mateus | Bibliotecas do Agrupamento de Escolas - 
Caranguejeira - Santa Catarina da Serra |JI | Escolas do 
1º CEB  

 Ora Conto EU, Ora Contas TU  
 Animação das histórias O peixinho arco-íris e A 

estrelinha curiosa no âmbito do intercâmbio com 
Escola Santa Catarina da Serra  
 

 Agrupamento de Escolas Dr. Correia Mateus  
 Exposição Final - Mostra de trabalhos produzidos 

pelos alunos do Agrupamento de Escolas Dr. Correia 
Mateus na Biblioteca Escolar.  

  
 Bibliotecas do Agrupamento de Escolas D. Dinis  

 
 25 ‘SEG’ 
 EB 2/3 D. Dinis 
 Exposição de trabalhos executados pelos alunos do 

6ºB, na disciplina de Educação Visual  “O Mar de A a 
Z” 
 

 EB 2/3 D. Dinis | Ler todos juntos  / 10.15 
 

 EB 2/3 D. Dinis | Ler todos juntos  / 13.30 
 

 EB 2/3 D. Dinis | Ler imagens: apresentação de filmes 
de animação com debate 
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 25 ‘FEV’ a  01 de ’MAR’  
 JI de Capuchos 
 Feira do Livro 
 Histórias com Família  
 Autora e  Contadora de histórias: Avó Zaida 

 
 EB1 Amarela 
 Exposição de trabalhos  
 Sessão de leitura com escritores convidados 
 Conta-me um conto 
 Leitura de histórias com fundo musical  
 Visualização de histórias em powerpoint 
 Elaboração de marcadores – “O mar”  
 Ilustração e dramatização de histórias 

 
 25 ‘SEG’ 
 EB1 de Arrabalde 
 As nossas poesias do mar 
 Visita ao Diário de Leiria (duas turmas dos 1º e 2º anos) 

/ 10:00 
 

 JI e EB1 de Barosa 
 Mergulhar na Leitura com os pais 
 Exploração de “A menina do Mar” e outras histórias  
 Histórias animadas - sombras chinesas 
 Sessão com uma autora local (a confirmar) 
 
 EB1 Branca 
 Ler com os pais 
 Apresentação de histórias interativas sobre o mar 
 

 

Programa / Escolas 
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 EB1 de Capuchos 
 “Contar uma história” pelos professores e pais / 

familiares  
 Histórias interativas 
 Exploração de histórias 

 
 JI e EB1 Guimarota 
 Dinamização da leitura por pais/familiares no 

Jardim de Infância 
 

 26 ‘TER’ 
 EB 2/3 D Dinis 
 Exposição de trabalhos executados pelos alunos do 

6ºB, na disciplina de EV  “o MAR de A a Z” 
 Leituras partilhadas na biblioteca e nas salas de aula 
 Montra de livros  
 
 JI de Capuchos 
 Feira do Livro 
 Histórias com Família | Manhã 
 Teatro “Um dia ao amanhecer” | 14.00 
 
 EB1 Amarela 
 Exposição de trabalhos  
 Sessão de leitura com escritores convidados 
 Conta-me um conto 
 Leitura de histórias com fundo musical  
 Visualização de histórias em powerpoint 
 Elaboração de marcadores – “O mar”  
 Ilustração e dramatização de histórias 
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 EB1 de Arrabalde 
 Pesquisa na Internet sobre o mar 

 
 EB1 Branca 
 Ler com os amigos 
 Ler com os pais 
 
 JI e EB1 de Barosa 
 Mergulhar na Leitura com os pais; 
 Exploração de "A menina do Mar" e outras histórias  
 Histórias animadas - sombras chinesas 

 
 EB1 de Capuchos 
 “Contar uma história” pelos professores e pais/familiares  
 Histórias interativas 
 Exploração de histórias 
 
 JI e EB1 Guimarota 
 Dinamização da leitura por pais/familiares no Jardim de 

Infância 
  
 27 ‘QUA’ 
 EB 2/3 D Dinis 
 Exposição de trabalhos executados pelos alunos do 6ºB, 

na disciplina de Educação Visual  “O mar de A a Z” 
 Leituras partilhadas na biblioteca e nas salas de aula 
 Ler imagens: apresentação de filmes de animação com 

debate 
 Distribuição de marcadores 

Programa / Escolas 
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 JI de Capuchos 
 Feira do livro 
 Histórias com Família | manhã  
 Atuação da TUNA-ESECS Leiria | 14.00 

 
 EB1 Amarela 
 Exposição de trabalhos  
 Sessão de leitura com escritores convidados 
 Conta-me um conto 
 Leitura de histórias com fundo musical  
 Visualização de histórias em powerpoint  
 Elaboração de marcadores – “O mar”  
 Ilustração e dramatização de histórias 
 História em Língua Gestual Portuguesa 
 
 EB1 de Arrabalde 
 Ler imagens: apresentação de filmes de animação com 

debate 
 Partilha de histórias 
 Navegar na leitura com os pais 
  
 JI e EB1 de Barosa 
 Mergulhar na Leitura com os pais 
 Exploração de "A menina do Mar" e outras histórias  
 Histórias animadas - sombras chinesas 
 
 EB1 Branca 
 Ler imagens: apresentação de filmes de animação com 

debate 
 Ler com os pais 
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 EB1 de Capuchos 
 “Contar uma história” pelos professores e pais/familiares  
 Histórias interativas 
 Exploração de histórias 

 
 JI e EB1 Guimarota 
 Dinamização da leitura por pais/familiares no Jardim de 

Infância 
 

 28 ‘QUI’ 
 EB 2/3 D Dinis 
 Exposição de trabalhos executados pelos alunos do 6ºB, 

na disciplina de Educação Visual  “O Mar de A a Z” 
 Leituras partilhadas na biblioteca e nas salas de aula 

 Ler imagens: apresentação de filmes de animação com 
debate 

 
 JI de Capuchos 
 Feira do livro 
 Dança | manhã  
 Histórias com Família 
 Rui Matos: um contador de histórias |15.00 
 
 EB1 Amarela 
 Exposição de trabalhos  
 Sessão de leitura com escritores convidados 
 Conta-me um conto 
 Leitura de histórias com fundo musical  
 Visualização de histórias em powerpoint  
 Elaboração de marcadores – “O mar”  
 Ilustração e dramatização de histórias 

Programa / Escolas 
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 28 ‘QUI  
 EB1 de Arrabalde 
 Visita ao Diário de Leiria (duas turmas dos 1º e 2º 

anos) 
 Ler imagens: apresentação de filmes de animação com 

debate 
 Navegar na leitura com os pais 
   
 JI e EB1 de Barosa 
 Mergulhar na Leitura com os pais; 
 Exploração de "A menina do Mar" e outras histórias  
 Histórias animadas - sombras chinesas 
   
 EB1 Branca 
 Apresentação de um livros entre turmas 
 Ler com os pais 
  
 EB1 de Capuchos 
 “Contar uma história” pelos professores e 

pais/familiares  
 Histórias interativas 
 Exploração de histórias  
 
 JI e EB1 Guimarota 
 Dinamização da leitura por pais/familiares no Jardim 

de Infância 
 

 01 ‘SEX’ 
 EB 2/3 D Dinis 
 Exposição de trabalhos executados pelos alunos do 

6ºB, na disciplina de Educação Visual “O Mar de A a Z” 
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 Leituras partilhadas na biblioteca e nas salas de 
aula 

 Ler imagens: apresentação de filmes de animação 
com debate 

 
 JI de Capuchos 
 Feira do livro 
 Histórias com Família | manhã 
 Desgarrada/Lengalengas | tarde 

 
 EB1 Amarela 
 Exposição de trabalhos  
 Sessão de leitura com escritores convidados 
 Conta-me um conto 
 Leitura de histórias com fundo musical  
 Visualização de histórias em powerpoint 
 Elaboração de marcadores – “O mar”  
 Ilustração e dramatização de histórias 
 
 EB1 de Arrabalde 
 Ler imagens: apresentação de filmes de animação 

com debate 
 Navegar na leitura com os pais 
  
    
  

Programa / Escolas 

10 

 28 ‘SEG’ / 10:00 
 Visita ao Diário de Leiria (duas turmas dos 1º e 2º 

anos) 
 
 JI e EB1 de Barosa 
 Mergulhar na Leitura com os pais; 
 Exploração de "A menina do Mar" e outras histórias  
 Histórias animadas - sombras chinesas 
  
 EB1 Branca 
 Gigões e Anantes: dramatização apresentada na 

BMALV 
 Ler com os pais 
 
 EB1 de Capuchos 
 “Contar uma história” pelos professores e 

pais/familiares  
 Histórias interativas 
 Exploração de histórias 

 
 JI e EB1 Guimarota 
 Momentos de leitura com música ambiente – JI e EB1 
 Partilha de marcadores de livros pelas salas 
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 Bibliotecas do Agrupamento José Saraiva - Cruz da Areia  
  
  25 ‘FEV’ a  01 ‘MAR’ 
 Jardins de Infância do Agrupamento  
 Histórias com cheiro a mar – criação de histórias 

ilustradas a partir de um objeto alusivo ao Mar 
 Parar para Ler… histórias do mar 
 Pais contadores de histórias 
 Encontro com a escritora Maria de Lurdes Soares 
 
 Escolas de 1º CEB do Agrupamento 
 Construção coletiva de um Dicionário Ilustrado sobre o 

mar 
 Parar para Ler 
 Pais contadores de histórias 
 
  JI e 1º CEB da Cruz da Areia 
 Nós somos os leitores desta biblioteca – visionamento de  
 um powerpoint (álbum digital dos leitores da Biblioteca 

Escolar da Cruz da Areia - fotos e depoimentos sobre a 
biblioteca e o  prazer de ler) 

 
 Navegar nos livros - Exposição de trabalhos dos alunos 

(escrita e ilustração) sobre histórias de mar 
 
 Um mar de livros – Troca de livros usados 
 
 Postais com cheiro a mar – Troca de postais com extratos  
 de obras  temáticas 

Programa / Escolas 
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 Mergulhando nas palavras – concurso de ortografia 
 

 Embarcando nas palavras – criação de histórias em 
família,  a  partir de cartas temáticas (articulação com 
Associação de Pais) 

  
 Há mar e mar, há ler e rimar – declamação coletiva, 

de  alunos para alunos, de poemas do mar 
  
 Em maré de leitura - Leituras partilhadas entre alunos 

das duas bibliotecas (EB1 Cruz da Areia e EB 2,3 José 
Saraiva). 

  
 Bibliotecas do Agrupamento José Saraiva - EB 2,3 José 

Saraiva 
 
 25 ‘FEV’ a  01 ‘MAR’ 
 JI e escolas de 1º CEB do Agrupamento de Escolas José 

Saraiva 
  Mostra das histórias do mar e do dicionário ilustrado  
 
 Concurso: Ler+ em diferentes línguas, dinamizado pela 

Biblioteca Escolar e Departamento de Línguas 
 
 Concurso de ortografia, dinamizado pela Biblioteca 

Escolar e docentes de Português 
  
 Leituras partilhadas: miúdos lêem para graúdos e vice-

versa 
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 Georeading no âmbito do projeto “Passaporte do leitor” 

em parceria com a Casa Museu João Soares 
 Destinatários: turmas do 5º ano 

 
 Assaltos à sala de aula, atividade dinamizada pela 

Associação de Pais da Escola José Saraiva 
          Público-alvo: todas as turmas da escola 
 
 Exposição de trabalhos dos alunos subordinados à 

temática do Mar, realizados em Educação Tecnológica 
 
 27 ‘QUA’ 
 Parar para Ler / 11.00-11:15 
 

 28’QUI’ 
 Sessão com o jornalista, dinamizado pelo Jornal de Leiria / 

9:15 
 Destinatários: alunos do 3º Ciclo  
    
 Apresentação e divulgação dos kits do PLIP (Projeto de 

Leitura Inclusiva Partilhada) por Josélia Neves, professora 
do Instituto Politécnico de Leiria, e equipa - atividade no 
âmbito do projeto da Biblioteca Escolar “Aqui ninguém fica 
de fora” / 14:30 

 

Programa / Escolas 
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 Bibliotecas do Agrupamento de Escolas de Marrazes 
 

 25 ‘FEV’ a 01 ’MAR’ 
 O livro da minha vida - Professores e Assistentes  

Operacionais  divulgam o seu livro de eleição 
 

 Concurso de leitura expressiva | Alunos dos 1º ao 3º 
Ciclos 

 
 Exposição “Ler é”| Agrupamento 
  
 Os pais também lêem | Os pais / encarregados de 

educação são convidados a comparecer na 
escola/jardim para ler/contar/recontar uma história… 
 

 Leitura a caminho | Alunos mais velhos deslocam-se às 
escolas / JI por onde passaram (ciclo de ensino anterior) 
para ler aos colegas mais novos 
 

 28  ‘QUI’ 
 Tertúlia aberta à comunidade - Diferentes formas de 

leitura 
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 Bibliotecas do Agrupamento de Escolas Henrique Sommer  

 

 25 ‘FEV’ a 01 ‘MAR’ 

 Exposição temática “O Mar e seres marinhos invadem a 
Biblioteca Escolar”,  na Biblioteca Escolar  

 Público-alvo: Comunidade Educativa  

 

 Actividade Ler Consigo, subordinada ao tema “Cada 
cabeça, sua preferência… no oceano da poesia, prosa e 
afins”  

 Público-alvo: todas as turmas dos 2º e 3º ciclos 

   

 Concurso de poesia “PoeMAR”  

 Público-alvo: Comunidade Educativa (desde o pré-escolar 
ao ensino secundário) 

 

 “Chá & Bolinhos com Leituras” (continuação do projeto 
iniciado no Mês Internacional da Biblioteca Escolar)  

 Público-alvo: todas as turmas dos 2º e  3º ciclos  
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 Divulgação do livro “Penas, o investigador”, de Sofia 
Quaresma, no placar da Biblioteca Escolar 

 Destinatários: Comunidade Educativa  
 

 Apresentação e divulgação do filme “O dia em que o mar 
desapareceu” (adaptação do livro com o mesmo título de 
José Fanha), realizado pelas alunas de Educação Especial, na 
disciplina de Oficinadaleitur@tic.net  

 Destinatários: crianças do pré-escolar e alunos dos 1.º, 2.º e 
3.º ciclos 
 

 Exposição de ilustrações, elaboradas pelos alunos do 9.º 
ano, sob a coordenação da docente de Educação Visual, 
Otília Lopes, a partir da leitura do livro “O dia em que o mar 
desapareceu”, de José Fanha 

 Destinatários: Comunidade Educativa  
 
 28 ‘QUI’ 

 Workshop “O bom leitor”, dinamizado pelo Região de Leiria / 
10:00 

 Destinatários: alunos do secundário 
 
 “À conversa com Sofia Quaresma na Biblioteca Escolar…” – 

Autora do livro “Penas, o investigador”/14:30 
 Destinatários: alunos do 5.º ano e de educação especial  
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 Agrupamento de Escolas de Caranguejeira - Santa 
Catarina da Serra  - Biblioteca de Santa Catarina da Serra 

  
 25 ‘SEG’ 
 Encontro com escritora e ilustradora Maria Carolina Rosa 
 Destinatários:  pré-escolar e 1º ciclo 

 
 27 ‘QUA’ 
 Concurso “A palavra proibida” – Departamento de Línguas  

2º e 3º ciclos 
   
 28 ‘QUI’ 
 “ Ora conto eu... ora contas tu...” no âmbito do 

intercâmbio da Escola de Santa Catarina da Serra e da  
Escola Dr. Correia Mateus   

    
 25 ‘FEV a 01 ‘MAR’ 
 Eu conto, tu sonhas - Alunos dos 2º e 3º ciclos contam 

histórias a alunos do 1º ciclo. Familiares de alunos da 
educação pré-escolar e 1º ciclo contam histórias nas 
salas/turmas de seus filhos 

 
 
 

Programa / Escolas 

14 

 Exposição - Livros sobre a temática do Mar 
  
 Hora do conto - Nos jardins e escolas de 1º ciclo contam-

se histórias sobre o mar 
  
 Feira do Livro  
 
  Bibliotecas do Agrupamento de Escolas Rainha Santa 

Isabel 
  
 25 ‘FEV a 01 ‘MAR’ 
 Feira de Livro 

 
 Concurso de Leitura em Voz Alta (em contexto de sala de 

aula, professores de português) 
 
 Posso oferecer uma leitura? 
 Destinatários:  alunos da escola sede 

 
 27 ‘QUA’ 
 Parar para ler  

 
 28 ‘QUI’ 
 Encontro com o escritor Nuno Matos Valente- 

apresentação do livro “A Ordem do Poço do 
Inferno”(alunos de 7º ano) 
 

 01’SEX’ 
 Workshop “O bom jornalista”, dinamizado pelo Região de 

Leiria (alunos de 8º ano) / 10:30 
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 Biblioteca da Escola Secundária Afonso Lopes Vieira – 
Marrazes 
 

 25 ‘SEG’  
 A BE vai ao Poli | Banca de requisições de livros sobre a 

temática MAR - Venda de biscoitos temáticos - peixinhos 
e estrelas do mar” - Equipa da Biblioteca Escolar e 
Alunos do Curso Empregado Comercial II (ESALV) 
 

 26 ‘TER’  
 “DeclaMAR“  -  O mar na poética portuguesa - Leitura de 

poemas - Professora Bibliotecária e alunos 
 
 “DeclaMAR“ - O mar na literatura portuguesa no 

programa do secundário| Leituras expressivas – 
Professora Cristina Santo e alunos 

 
 Feira do livro | Livraria Letras e Livros 

 
 27 ‘QUA’ / 11:00 

 Parar para Ler | Alunos e Professores 

 Encontro com a escritora Isabel Ricardo Amaral 

 Feira do livro - Livraria Letras e Livros 

 
  

Programa / Escolas 

15 

 “MARionetas” - Os miúdos zarpam rumo à escola dos graúdos - 
Dinamização de leitura infantil – Livro Peter Pan (versão pop-up) 

 

 “MARionetas” - Teatro de sombras/fantoches - Atividade 
prática (pratos peixinhos ou sons do mar) - Equipa da 
Biblioteca Escolar e Alunos Apoio à Infância I e Alunos Apoio 
à Infância II (ESALV) 

 
 Feira do Livro  | Livraria Letras e Livros 
 
 01 ‘SEX’  
 Contadores de histórias – Dinamização de leitura infantil – 

Livro: Peter Pan 
 
 Terra de mar, terra de pescadores | Projeção de 

documentários – a pesca e outras artes e ofícios 
relacionados com o mar 

 
 Atelier: Origami (barcos) 
 
 Feira do Livro  | Livraria Letras e Livros  
 
 Biblioteca da Escola Secundária Domingos Sequeira 

 
 25 ‘FEV’ a 01 ‘MAR’ 
 Exposição de esculturas com livros na Bibliogaleria 
 
 25 ‘FEV  
 Colóquio: “Marquesa de Alorna: uma mulher, uma época,  

duas biografias” com leitura de poemas e canto lírico. 
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 27 ‘FEV’  
 Sessão de entrega de prémios a alunos leitores: alunos 

envolvidos no Projeto P3 “Dos fiéis aos infiéis” / Estrada 
amarela e Estrada vermelha; alunos envolvidos no Casting 
de Leitura e vencedores da fase de escola do Concurso 
Nacional de Leitura 

 
 Biblioteca da Escola Secundária Francisco Rodrigues Lobo 
 
 27 ‘FEV’ 
 Grupo de Leitura  -  Contos Orientais, de Marguerite 

Yourcenar  | 14:30 
 
 25 ‘FEV’ a 01 ‘MAR’ 
 Exposição Irmãos Grimm 

 
 Divulgação dos poemas do Concurso de Poesia 

 
 Peddy paper Contos de Grimm  (português e alemão) - 

por marcação 
 
 Ler em diferentes idiomas – alunos portugueses e alunos 

de Português Língua Não Materna (PLNM) 
 

 Leituras Marinhas – por marcação 
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 Biblioteca do Colégio Dinis de Melo 
 
 25 ‘FEV’ a 01 ‘MAR’ 
 Campanha de recolha de livros “Um livro antigo... um 

novo amigo” e realização da VIII Feira do Livro Usado, 
pela equipa da Biblioteca, para toda a comunidade 
escolar 
 

 Concursos “Um nome para a mascote da BE” e 
“Apanhados a... LER!”, dirigidos a toda a comunidade 
escolar e dinamizados pela equipa da Biblioteca 

 
 25 “SEG” 
 Exposição “Muda de Máscara”, a herança do 

Mediterrâneo Oriental – o Teatro Grego, com trabalhos 
executados pelos alunos dos 7ºA e 7ºB, sob a orientação 
da professora Ângela Jorge, e concurso para a eleição 
das melhores máscaras  

 
 Atelier de expressão artística “Recicl-A-R-T-E” com a 

criação de marcadores de livros e outros objetos alusivos 
ao mar e à leitura com vários materiais, dinamizado pela 
professora Esmeralda Pena e dirigido a todos os alunos 
 

 26 ‘TER’ 
 “Campeonato de Leitura” – audição e seleção de alunos 

na biblioteca, dinamizado pelo Departamento Curricular 
de Português 
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 27 ‘QUA’  
 Exposição “Mergulha na Leitura” com livros alusivos ao 

tema da Semana da Leitura; atividade “Livros Saltitões” – 
alguns livros fogem e aventuram-se a assaltar as salas de 
aula (atividade dirigida a alunos dos 2º e 3º ciclos, 
dinamizada pela equipa da biblioteca); atividade “Parar 
para ler” 

 
 28 ‘QUI’ 
 “Storytelling Time” – Hora do conto, dirigida a alunos do 

5ºano, com a leitura dramatizada do conto “What color is 
the sea?” (de Silvia Dubovoy) pela professora Clara M. 
Antunes 
 

 01 ‘SEX’  
 Sessão com o jornalista, dinamizado pelo Jornal de Leiria / 

14:00 
 Destinatários: alunos dos 7º e 8º anos  
 
 Bookcrossing – Livros inesperados… em locais invulgares 

(para todos os alunos) 
  

Programa / Escolas 
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 Biblioteca do Colégio Dr. Luís Pereira da Costa - M. Redondo 
 
 25 ‘FEV’  
 Soneto de Florbela Espanca “Ser poeta é” musicado e 

cantado por um grupo de alunos - Equipa da Biblioteca, 
Grupo 300 e alunos 
 

 Sessões de leitura nas aulas de Português, dinamizadas em 
parceria com os Pais/Encarregados de Educação - Equipa da 
Biblioteca, Grupo 300 e alunos do 2º Ciclo ao Ensino 
Secundário 

 

 Atividades no âmbito da leitura como declamações, poemas 
musicados, excertos de obras literárias dramatizadas - 
Equipa da Biblioteca, Grupo 300 e alunos do 2.º Ciclo ao 
Ensino Secundário 

 
 26 ‘FEV’ 
 Conversa Com o escritor Daniel Cardoso sobre a sua obra No 

Sul do inferno (antigo aluno do CDLPC) - Equipa da Biblioteca, 
Grupo 300 e alunos do Ensino Secundário 
 

 27 ‘FEV’  
 Peça teatral Impressão Digital, texto original de Mariana 

Pedrosa (aluna do 8.º ano) - Equipa da Biblioteca e Grupo de 
alunos do 8.º ano 
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 01 ‘MAR’  
 Chá Literário 
 Recriação de um ambiente intimista semelhante a um 

salão de chá para receber a comunidade educativa. A 
ementa é rica e lúdica, dado que o objetivo da equipa é 
homenagear os diversos departamentos. Assim, haverá 
apontamentos musicais, de poesia, de declamação e 
ainda canto lírico - Equipa da Biblioteca, Grupo 300 e 
alunos do 2.º Ciclo ao Ensino Secundário 

 
 Biblioteca do Colégio Nossa Senhora de Fátima 

 
 25 ‘SEG’ / 15:00 
 Lengalenga do Mar e outras canções - arruada da 

Biblioteca até à Praça Rodrigues Lobo | – 4º ano com o 
Professora de música  
 

 25 ‘FEV’ a 01 ‘MAR’ 
 «Um encontro no Mar» baseado no livro de Sophia de 

Mello Breyner e Andresen – “A Menina do Mar” 
  Concurso Eu conto – Ler o Mar 
 
 02  ‘MAR’ 
 Praça Rodrigues Lobo – Praça Caffé  / 15:00-18:00 
 Novas formas de leitura – venha aprender a mexer num 

ebook enquanto bebe o seu café 
 Vou-te contar uma história – sessão de leitura aberta a 

todos 
 Apresentação do folhetim escrito a várias mãos, 

coordenado pelo escritor Paulo Kellerman 
 Organização: Preguiça Magazine 

 

 

 

 

 

 02  ‘MAR’  
 LeiriaShopping  
 Câmara Municipal - Mi|mo – OFICINA DE FLIPBOOKS | “O 

LIVRO MÁGICO”/11: 00 -13:00 
  
 Biblioteca do Agrupamento de Escolas Henrique Sommer  
 Ateliê de origami /14:00 - 15:00 
  
 Instituto Politécnico de Leiria | Pirata automático da ESECS 

– Nem tanto ao mar nem tanto à terra! /15:00 -18:00 
 
 Biblioteca José Saramago – Hora do Conto /18:00-19:00 
  
 Câmara Municipal - Castelo de Leiria | Lendas de Leiria / 

19:00-20:00 
 

 Biblioteca José Saramago – Esculturas de balões / 20:00 -
21:00 
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 Maratona Itinerante da Hora do Conto nas Escolas do 
Concelho 

  
 25 ‘FEV’ a 01 ‘MAR’ 
 Professores Bibliotecários dos Agrupamentos de Escolas   

e Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira 

 

 Livrarias aderentes, com descontos 

 Boa leitura 

 Livraria Americana 

 
 Informações: 
 Todas as atividades são gratuitas. 
 As atividades a decorrer na Biblioteca Municipal Afonso 

Lopes Vieira estão sujeitas a marcação prévia através do 
telefone: 244 839 666 da Biblioteca Municipal ou para o 
email: biblioteca.municipal@cm-leiria.pt 
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ORGANIZAÇÃO: 
 
 
 
 
 
 

  
APOIOS: 
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Organização | Parceiros  

http://www.boaleitura.com/index.php

