
Actividades da Semana da Leitura 
 
 
 
 

Turno/BE/CRE 
5 de 

Março 
6 de 

Março 
7 de 

Março 
8 de 

Março 
9 de 

Março 

BE  
E.B.1 de 
Vale de 

Ferreiros 

- Decoração 
da BE e da 
Escola pelos 
alunos; 
- Sessão de 
Leitura com 
alunos do 3º 
ano que 
convidam 
alunos do 2º 
ano. 

Sessão de 
Leitura por 
alunos de 2º 
ano com 
alunos do 1º 
ano como 
convidados. 

Espectáculo 
de Poesia 
com alunos 
de duas 
turmas do 
mesmo ano. 

Espectáculo 
de Poesia 
com alunos 
do 1º a 2º 
ano. 

Ler e contar 
contigo: 1º, 2º 
e 4º ano 

M
an

hã
 

BE  
Frei 

Manuel 
de Sta 
Inês 

 
Ler e contar 
contigo 
(Hora do 
conto) a 
alunos do 5º 
ano, com 
jogos 
dramáticos. 

Sessão de 
Poesia 

Ler e contar 
consigo: 
sessão de 
leitura com 
alunos, pais e 
outros 
elementos da 
comunidade, 
dinamizada 
por uma 
turma de 5º 
ano. 

A Mulher e 
os Livros: 
diferentes 
leituras 
(comemoraçã
o do Dia 
Internacional 
da Mulher: 
sessões de 
leitura com 
convidadas 
de outras 
culturas). 

- Ler e contar 
consigo: 
sessão de 
leitura com 
alunos, pais e 
outros 
elementos da 
comunidade, 
dinamizada por 
uma turma de 
8º ano. 
- Concurso 
Palavras e 
Companhia 

Ta
rd

e BE  
E.B.1 de 
Vale de 

Ferreiros  

- Visita à 
Biblioteca 
por alunos 
de outra 
escola do 
Agrupament
o 
-Sessão de 
leitura. 

Concursos e 
jogos 
destinados 
aos alunos de 
4º ano. 

Ler e contar 
contigo 
(Hora do 
Conto ) a 
alunos do 1º 
e 2º ano 

- Visitas à 
Biblioteca 
por alunos de 
outra escola 
do 
Agrupamento 
 
-Sessão de 
leitura. 

-Duas Sessões 
de Leitura de 
pais para filhos 
e de filhos 
para pais. 
 
Encerramento
: exposição de 
trabalhos. 
  



BE  
Frei 

Manuel 
de Sta 
Inês 

Sessão de 
Poesia a 
partir de 
livros do 
Plano 
Nacional de 
Leitura. 

Sessão de 
Poesia 
dinamizada 
por alunos de 
6º ano com 
convidados da 
comunidade 
(pais e 
outros) 

Ler e contar 
contigo 
(Hora do 
conto) a 
alunos do 5º 
ano, com 
jogos 
dramáticos. 

Sessão de 
Poesia com 
alunos do 6º 
ano, com 
livros do 
Plano 
Nacional de 
Leitura. 

Ler e contar 
consigo: 
sessão de 
leitura com 
alunos, pais e 
outros 
elementos da 
comunidade, 
dinamizada por 
uma turma de 
7º ano. 
Encerramento
: divulgação de 
fotografias 
referentes à 
actividade 

 


