
                  SEMANA DA LEITURA  2017 

Programa 

 

Dia 27, às 9:00 – EB1 de Bracara Augusta – À conversa com a ilustradora Ângela Vieira 
“A história engraçada de uma biblioteca abandonada”, dirigido ao 3º e 4º ano; 

Dia 27, às 9:00 – EB1 de Dume – À conversa com a ilustradora Ângela Vieira “A 
história engraçada de uma biblioteca abandonada”, dirigido ao 3º e 4º ano; 

Dia 28, às 14:00 – na Biblioteca Lúcio Craveira da Silva – Participação no concurso de 
promoção da leitura “Braga a Ler+” com uma aluna do 3º ano da EB1 do Coucinheiro e 
com uma aluna do 4º ano da EB1 de Dume; 

Dia 29, às 9:00 – EB1 de Eira Velha;  

           às 11:00 na EB1 de Bracara Augusta;  

           às 14:00 no JI de Pousada; 

           às 15:00  no JI de Santa Lucrécia; 

Encontro com a contadora de histórias Inácia Cruz. Sessões de animação a partir do 
livro “Poemas para brincar e pensar” de Isabel Pereira Santos dirigido aos alunos do Jardim 
de Infância, 1º e 2º ano; 

Dia 30, às 14:00 – EB1 de Dume – A literacia dos media – a publicidade, dirigido aos 
alunos do 4º ano de Dume; Oficina sobre A banda desenhada – ferramenta digital, 
dirigido aos alunos do 3º ano; Oficina sobre “A fluência leitora”, dirigido aos alunos do 
2ºano; 

Dia 31, às 9:00 – EB1 de Crespos – Exploração da história: “O elefante cor-de-rosa”, 
dirigido ao 3ºano; às 11:00, Exploração da história “O rapaz que tinha medo”, com o 
1º ano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUGESTÕES 

 

- Visualização da curta metragem “Os fantásticos livros voadores do Sr. Lessmore”. 

(Vídeo e sinopse, anexos); 

- Distribuição de marcadores de livros sobre o “Prazer de ler”(anexo); 

- Visualização de um power point divertido sobre “Ilusão de Ótica” (anexo). 

- Elaboração de pequenos textos sobre “O que é ler com prazer?” 


