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7  Abertura da Semana da Leitura 
(O representante dos Encarregados de Educação de 
cada sala de aula lê uma mensagem para assinalar a 
abertura da Semana da Leitura) 

Direção 
Equipa BE 
Encarregados de 
Educação 

Todos os alunos do 
Agrupamento 

Sala de aula 

Oficina em voz alta 
(Exploração de diversas técnicas de leitura expressiva 
para conseguirem realizar uma boa leitura em voz alta) 

Equipa das 
bibliotecas 

Alunos interessados Biblioteca 
André Soares 

8 Estafeta da Leitura “Ler mulheres 
portuguesas” 
(Um aluno de cada sala de aula vai a uma outra sala ler 
um texto sobre mulheres portuguesas, para assinalar o 
Dia Internacional da Mulher) 

Prof. Português 
PTT 

Alunos de 1.º, 2.º e 
3.º ciclos 

Salas de aula 

8 
9 

Quiz Adivinha a História 
(os alunos realizam um jogo para adivinhar o título do 
livro a partir de uma imagem ou excerto de texto) 

Equipa das 
Bibliotecas 

Alunos do 3.º e 4.º 
anos e 2.º ciclo 

Bibliotecas 

9 Entrega de Prémios 
(TOP leitor, vencedores do Concurso Nacional de 
Leitura, passatempos) 

Equipa das 
bibliotecas 

Alunos de 1.º, 2.º e 
3.º ciclos 

Bibliotecas  

9  
10 

Ler diferente 
(Alunos da sala Arco-Íris leem uma história em SPC na 
sua turma) 

Equipa da educação 
especial 

Turma do 5.º E e 9.º 
G 

Salas de aula 

9  
10 
11  

Restaurante da Leitura 
(Numa mesa posta para uma refeição, os alunos 
degustam pratos de leitura.) 

Equipa das 
bibliotecas 

Alunos do pré-
escolar, 1.º, 2.º e 
3.º ciclos 

Bibliotecas 

8  
11 

Aler+ em todo o lado “Festejar Saramago” 
(Leitura e distribuição de frases de Saramago) 

Equipa da biblioteca Alunos Rua/cafés junto 
escolas 

12 Ondinhas e Ondas de Poesia 
 (Recital de poesia) 

Alunos JI Ponte 
Pedrinha e EB do 
Fujacal 

Famílias e 
comunidade 
educativa 

Auditório da 
Gulbenkian 
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Concurso Literário e Concurso de Ilustração 
“O Jardim das Delícias”, de Fernando 
Pinheiro 
(É dado a conhecer os regulamentos e são lançados os 
desafios à participação) 

BE, Prof. Português, 
PTT; prof EV 

Alunos de 3.º e 4.º 
anos 
Alunos de 2.º e 3.º 
ciclos 

Salas de aula 

Estendal de Histórias 
(os alunos trabalham as histórias tradicionais através 
da leitura, escrita e ilustração) 

BE e PTT Alunos do 1.º ciclo Salas de aula e 
Bibliotecas 

Encontro com o Pedro Seromenho 
(atividade de dinamização da leitura com a presença 
do autor) 

BE e PTT Alunos do 3.º e 4.º 
anos 

Auditório Braga 
Simões, 
Bibliotecas 

Encontro com contadores de histórias 
(Rita Sineiro dinamiza as sessões a partir do livro Seis 
histórias às avessas, de Luísa Ducla Soares) 

BE e PTT Alunos do 1.º ciclo Salas de aula e 
Bibliotecas 

Conto com a família 
(Os pais são convidados a irem à escola ler/contar uma 
história para a turma) 

BE, educadoras e 
PTT 

Alunos do pré-
escolar e do 1.º 
ciclo 

Salas de aula e 
Bibliotecas 

Leituras andantes “Aler+ nos TUB” 
(Alunos da EB1 do Carandá e EB1 do Fujacal) 

PB 
Alunos 1.º ciclo 

Comunidade 
educativa 

Viagem de 
autocarro 

Leitura aos Pedaços 
(Educadoras e Professores Titulares de Turma leem em 
cada dia parte de uma história) 

Educadoras e PTT Alunos do Pré-
escolar e do 1.º 
ciclo 

Salas de aula 

Workshop de Marcadores de Livros Voluntárias Alunos do 2.º e 3.º 
ciclos 

Biblioteca 
André Soares 

Festejar Saramago “Aler+ todos os dias” 
(em cada aula de português o professor lê um texto 
relacionado com a vida e obra de José Saramago) 

Prof. Português e 
BE 

Alunos do 2.º e 3.º 
ciclos 

Salas de aula 

Livros que marcam: partilha 
(Os professores, nas suas turmas, falam/leem 
passagens de um livro de que tenham gostado) 

Professores de 
qualquer disciplina 

Alunos do 2.º e 3.º 
ciclos 

Salas de aula 

Exposição Retratos de Saramago 
(Trabalhos realizados pelos alunos em EV) 

Equipa BE; Prof. EV 
e alunos de 7.º ano 

Comunidade 
escolar 

Biblioteca 
André Soares 

Instantes de Leitura 
(Mensagens de elogio à leitura nos espaços da escola) 

Equipa BE Comunidade 
escolar  

Escolas com 
Biblioteca 

 


