AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SÁTÃO
Biblioteca Escolar

Tema: Em maré de leitura
Calendarização
15 de abril
(segunda-feira)

Objetivos

Atividades

-Promover o gosto pela
leitura.
-Proporcionar
o
contacto com material
livro.

16 de abril
(terça-feira)

-Desenvolver
competências
leitura.

- Divulgar livros e
autores diversos.

Dinamizadores

Destinatários

Equipa da BE

Alunos

Capitão de Mar e Guerra
José Luís Carvalho

Alunos do 3º ciclo

Equipa da BE

Alunos da EBFL

Equipa da BE

Comunidade escolar

Helena Castro

10ºE e 10ºA

6º C

5ºA (Idalécio), 5ºD
(Rosa Quinteiro)

 14:35h. - Apresentação do livro “EstrelaMar e Golfilhote” pela
professora Rosa Quinteiro e ilustrador Carlos Pais, no cineteatro.

Rosa Quinteiro/Carlos Pais

5º e 6º anos

 "Na onda da leitura" - Leitura de pequenos textos pelos alunos a
uma turma diferente (de acordo com a calendarização- EBFL).

Equipa da BE/professores
de Português

Alunos da EBFL

de

- Incentivar o gosto
pela
leitura
como
forma de lazer.

17 de abril
(quarta-feira)

 "O mar na sala de aula"- textos sobre o mar a ler nas aulas de
Português (ESFRoV).
 Exposição de trabalhos (ao longo da semana).
 Documentários sobre o mar (ao longo da semana).
 Videoclips de canções sobre o Mar (ao longo da semana).
 Música ambiente sobre o mar (ao longo da semana).
 Durante a tarde: sessão de cinema: "A menina do Mar", “À
procura de Nemo” (EBFL).
 10h. Entrega dos prémios aos melhores leitores do 2º períodoconcurso "Pontos da Leitura" (EBFL).

15 A 19 DE ABRIL

 15:30 "Uma experiência de vida no mar" – com o Capitão-deMar-e-Guerra José Luís Carvalho (cineteatro).
 14:35h. - “Um mar de leituras” - Concurso de leitura expressiva por inscrição (EBFL).
 9:30- 10:00h - “Silêncio, vamos mergulhar na leitura!”Paragem de 30 minutos, no Agrupamento, para leitura silenciosa.
 Em maré de poesia - abordagem de poemas de forma lúdica

Contactar
com
pessoas motivadas para
a leitura e para a
escrita.

(ESFROV)
8:30h - 10ºE
13:30h - 10ºA
 10:20h - Dramatização do poema “Bela Infanta”, pelo 6º C

(EBFL).
- Partilhar experiências
de solidariedade

18 de abril
(quinta-feira)

 12h. - Interpretação da canção:"Sailing " /" Nas ondas do mar",
no átrio junto à sala de professores (ESFROV).
 14:35h Leitura/dramatização da história “A pequena sereia” - 7ºD
(EBFL).
Sessão de cartomancia - professora Cristina Matos.
 16:15h – Dramatização musical - "Nau Catrineta", pelo 6ºE
(EBFL).

8ºA

Comunidade Escolar
da ESFROV

Cristina Matos e 7ºD

5ºA (apoio), 5ºB
(Apoio), 5ºC (ET), 5ºE
(ET), 6ºA (Apoio), 6ºB
(Apoio)

6º E
6ºC (HGP), 6ºB (Ed.
Musical)

 Dramatização do poema “Bela Infanta”, pelo 6º E (EBFL).

19 de abril
(sexta-feira)

 "Na onda da leitura" - Leitura de pequenos textos pelos alunos a
uma turma diferente (de acordo com a calendarização- EBFL).

Equipa da BE/professores
de Português

Alunos da EBFL

 10:10h - "Encontro com o dizedor de poesia Guilherme
Gomes" 3º ciclo e secundário- cineteatro.

Guilherme Gomes

3º ciclo e secundário

 10h. - Interpretação da canção:"Sailing " /" Nas ondas do mar",
no átrio (EBFL).

8ºF

Comunidade escolar da
EBFL

 10:10h - "Histórias com saber a mar" - atividade no átrio.
(EBFL).

Educadora Margarida e
alunos do pré-escolar

Comunidade escolar da
EBFL

 Peça de teatro - "Este reino que é nosso" pelo 5º A (EBFL).
10:20 h - 6ºC (José António), 6ºD (Coelho).
12h - 5º B (Idalécio), 5ºC (Anabela), 5ºD (Ana Magalhães).

5º A

 Durante a tarde: sessão de cinema: "Realizar o impossível"
(ESFROV), "Armadilha em mar alto" (EBFL).

Nota: O encontro com Filomena Gonçalves, foi adiado para o dia 23 de maio, com alunos dos 7º e 8º anos, por motivos de agenda da autora.

A equipa da biblioteca escolar

