
Alguns testemunhos e depoimentos  

dos participantes nas actividades da Semana da Leitura. 

 

 

 

No âmbito da Semana da Leitura e do Dia Internacional da Mulher, fui convidada a 

participar na palestra realizada na EB 23 Frei Manuel de Santa Inês. Decidi abordar o 

tema da leitura e do valor da mulher apresentando um pequeno trecho de uma das 

crónicas de Pilar del Río, esposa de José Saramago, onde era relatado na primeira e na 

terceira pessoa o primeiro encontro de ambos. “Pilar é a minha casa. Pilar é a minha 

mulher e o meu pilar”, declarou Saramago quando lhe perguntaram qual a importância 

da sua mulher na sua vida e obra. Após a leitura, fiz uma curta referência à vida de 

Pilar del Río, às suas convicções e campanhas políticas contra a ditadura, ao seu 

trabalho como tradutora das obras de Saramago e à importância que ela e ele dão ao 

papel da mulher na sociedade. 

A importância da educação e da instrução na vida das mulheres, e a sua posição na 

sociedade, foram também temas que abordei na minha apresentação, citando algumas 

figuras públicas preponderantes na história mundial, como foi o caso de Mahatma 

Gandhi. A escolha um pouco óbvia de Ghandi esteve ligada à minha orientação 

espiritual hindu e os alunos mostraram-se bastante interessados e atentos. 

Iniciativas como esta deveriam ser realizadas com mais frequência, pois 

desempenham um papel distinto das aulas na formação moral de cada aluno.  

                      Marta Campo Grande (convidada) 

  
 
Decorreu, na escola Frei Manuel de Santa Inês, a semana da leitura. Para que a 

mensagem ultrapassasse as fronteiras da escola e o interesse pela leitura não ficasse 

apenas nos alunos, foi feito um convite aos pais do 5º A. Foi sugerida a leitura de uma 

passagem de um livro que tivessem gostado dando, assim, testemunho da importância 

que um livro pode ter nas nossas vidas. Pessoalmente penso que, iniciativas como esta 

se tomadas há alguns anos atrás, estimulariam o interesse pelos livros das actuais 

gerações e consequentemente, levariam a um aumento da compra dos mesmos em 

Portugal. 

                            Maria José (Mãe do Francisco, 5ºA) 



A iniciativa que decorreu na semana da leitura, na Escola Frei Manuel de Santa Inês, 

marcou-me sem dúvida alguma. Foi uma agradável surpresa perceber que a escola se 

interessa por desenvolver actividades que pretendem estimular, neste caso particular, 

o interesse pela leitura. Recordo que uma das questões colocadas pelos alunos aos 

familiares presentes pretendia saber quando é que tinha despertado neles o interesse 

pela leitura. Enquanto ouvia as respostas, lembro-me de pensar que, certamente, 

daqui a alguns anos quando uma pergunta do género for colocada aos alunos 

participantes, uma grande parte deles irá referir iniciativas como esta a que foram 

habituados durante os anos que estudaram. Penso que a vontade de conhecer e 

experimentar as sensações que foram referidas, quando se lê um livro, nasceu. Para 

crescer é necessário, na minha opinião, continuar o trabalho que se iniciou… 

“A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original”- 

Albert Einstein  

                                          Ana Filipa (Tia do Francisco) 

  
Todas as experiências que os nossos alunos vivenciaram foram enriquecedoras, eu 

espero que este amor pelas palavras perdure no tempo. 

                                         Fátima Alves, professora 

  
As histórias que os pais leram para nós eram muito divertidas e eu gostei muito. 

                                      Maria 1ºAno 

  
Gostei que os adultos lessem para nós e também acho que nós lemos muito bem. 

                                         Luís 1º Ano 

 
  

A Semana da Leitura foi interessante, eu viajei no mundo do alfabeto. 
                                         Pedro Miguel 2º Ano 

 
  

Nesta semana trocámos experiências, lendo e ouvindo ler. 
                                         Cristiana 2º Ano 

 
Nesta semana sorri para os livros e eles gostaram. 

                                         Marta 2º ano 
 
 

A Semana da Leitura teve o objectivo de nos fazer ler, ler e ler. Adorámos a Semana 

da Leitura. 

                                         Turma do 3º Ano 

 
 

Durante a Semana da Leitura , a biblioteca esteve espectacular. Devia ser sempre 

assim todos os dias. 

                                         Turma do 3º Ano 



 
A Semana da Leitura foi muito divertida porque ouvimos os outros meninos a fazer 

coisas diferentes e nós lemos poemas da nossa autoria aos colegas. 

                                         Turma do 3º Ano 
 
 

A Semana da leitura foi divertida e alegre. 
                                         Bárbara e Marta 2º ano 

 
 

Gostamos de participar com os meninos do 1º B. 
                                                            Diana e Ricardo 2º Ano 

 
 

Foi muito engraçado, ter ouvido os alunos do 1º ano, lerem os seus poemas e termos 

todos cantado algumas canções. 

 
                                         Isaac e Sara 2º Ano 

 
 

Gostei dessa semana, porque foi uma homenagem à leitura. 
                                         Sara 4º Ano 

  
Eu adorei a Semana da Leitura , fomos à biblioteca fazer um teatro e ouvir outros 

meninos lerem poesia. 

                                         Raquel 3ºAno 
 
 

Gostei da Semana da Leitura porque partilhamos experiências, quer através de leitura, 

quer dos trabalhos expostos. 

                                         Fabiana 3º Ano 

 
 

A Semana da Leitura foi divertida, os nossos trabalhos estavam a decorar a biblioteca 

e gostei muito de ler e ouvir os outros a lerem. 

                                         Sandra 3º Ano 
 


