BIBLIOTECA ESCOLAR – EBI de Ferreira de Aves e EB1 de SÁTÃO
15 de ABRIL
(2ª feira)

16 de ABRIL
(3ª feira)

17 de ABRIL
(4ª feira)

EB1 Sátão e EBIFA:

EBIFA:

EB1 Sátão e EBIFA:

9h15 - «Onda de Leitura»
- leitura de um texto alusivo

Em Maré de Leituras…

9h30–10h00:

ao Mar, na primeira aula do
dia, (alguns alunos da turma vão

9h15 - «O Mar na Poesia
de Fernando Pessoa» - pelo
9ºH ao 8ºG.

ler a uma turma vizinha o texto
proposto pela BE).

EB1 Sátão:
10h30-11h00 - Abertura
da Semana da Leitura,
pelas turmas do 1ºA e 1º C –
poesia e canção.
11H00 - Hora do Conto:
«Vamos
contar
uma
História com Sabor a
MAR!» - 1ºA+1ºB - pela
professora Isabel Carvalho.
13h30–15h30- «Leituras
em alto Mar – concurso de
leitura expressiva na BE.

10h20 - «Uma experiência
de Vida no MAR», com o
Capitão-de-Mar-e-Guerra,
José Luís Carvalho – 7ºF/
8ºG/8ºH.
12h00 - Apresentação da
obra Mar me quer, de Mia
Couto, pela prof.ª Elisabete
Moreira - 5ºF + 6ºF

EB1 Sátão:
14h30–17h15 - «Leituras
em alto Mar» – concurso de
leitura expressiva na BE.

Vamos
Leitura.»

18 de ABRIL
(5ª feira)
EBIFA:

«Silêncio! 9h15 – 17h00:
mergulhar
na «MAR(À)TONA DA LEITURA»

30 min. de
leitura
silenciosa
nas
turmas participantes.

EB1 Sátão
10h00 -17h00:
«MAR(À)TONA DA
LEITURA»
Partilha de atividades de
leitura sobre o MAR, de forma
contínua:
ao longo do dia, as turmas
apresentam histórias, poesias
e canções a outros alunos, nas
salas de aula ou na BE.

Realização de atividades de
leitura sobre o MAR, de forma
contínua:
em cada tempo letivo uma turma
dinamiza
a
leitura,
nas
respetivas disciplinas (1º/2º e
3º Ciclos).
13h30-14h00 – partilha de
histórias, poesias e canções no
1ºCEB.
14h35 - «A nau Catrineta»,
pelo 5ºF + Oficina da Leitura
e Escrita da BE
14h35 – 1º+ 2ºano
15h00 – 3º+ 4ºano + 6ºF

15h20 – Interpretação da
canção «Sailing - Vou nas
Ondas» pelo 6ºF e 8ºG», no
átrio.

19 de ABRIL
(6ª feira)
EB1 Sátão e EBIFA:
9h15:«Onda de Leitura»
- leitura de um texto alusivo
ao Mar, na primeira aula do
dia (alguns alunos da turma vão
ler a uma turma vizinha o texto
proposto pela BE).

EBIFA:
«Encontro com o Dizedor
de
Poesia
Guilherme
Gomes, no Cineteatro de
Sátão (7ºF/9ºH)

EB1 Sátão:
11h00: «História com
Sabor a MAR…
apresentação
de
uma
história pelo Jardim de
Infância de Pedrosas, na
BE, ao 2ºA+2ºC

EBIFA
14H00: Hora do Conto:
«Histórias com Sabor a
MAR na BE…» - para os
Jardins de Infância de
Lamas e Aldeia Nova.
15h30 - «Poesia com
Sabor a Mar» - pela
professora Helena Castro,
para o 6ºF.

Biblioteca Municipal:
Hora do Conto: «História
com Sabor a MAR na BM»
14h00 - inscrição livre de
turmas e deslocação à
Biblioteca Municipal
Ano/turma: ______
Ano/turma: ______
Ano/turma: ______

Hora do Conto:

EB1 Sátão:

11h00:
«História
com
Sabor a MAR…na BE» 1ºC+3ºC, pela professora
Isabel Carvalho.

11h00:
«História com Sabor a
MAR…na BE» - 2ºB
pela Vereadora, Dr.ª Zélia.
Biblioteca Municipal:
Hora do Conto: «Histórias
com Sabor a MAR na BM»
09h30 - inscrição livre de
turmas e deslocação à
Biblioteca Municipal
Ano/turma: ______
Ano/turma: ______
Ano/turma: ______

14h00: 3ºA/B/C
14h45: 4ºA/B/C/D
Apresentação do livro
«EstrelaMar e Golfilhote»
encontro
com
a
professora e escritora
Rosa Quinteiro.

À noite:
20h00 – 22h00
«Serão à beira-mar» ler,
contar
e
ouvir
histórias na BE.

14h30-15h30:
Concurso
«Leituras em alto MAR» concurso de leitura expressiva
na BE.

Ao longo da SEMANA da LEITURA:




«Histórias em Família - Em Maré de Leituras…» familiares dos alunos vêm à escola ler ou contar uma história
à respetiva turma (Pré-escolar/ 1º e 2º ciclos - na sala ou na BE).
«Provérbios à tona de água» - Exposição nas BE.
«Cardumes à Solta» - cada turma constrói um cardume/conjunto de elementos marinhos, com figuras
decoradas pelos alunos e mensagens/ poesias/ provérbios sobre o MAR.
A equipa da biblioteca escolar deseja a toda a Comunidade Educativa

