
■ Desenvolvimento do projeto PAC | “Ler por prazer” | Leitura dirigida à comunidade escolar adulta 

A acessibilidade do livro nos diferentes espaços escolares (secretaria, sala de professores e sala de assistentes operacionais) 

 

■ Biblioteca Inclusiva | Trabalho de exploração de leitura e escrita com alunos com NEE 

 

■ Projetos de escrita criativa, utilizando a rede social do facebook  | Projeto - microESCRITORES | Projeto - Ler in English 2 

 

■ Encontros com… | Luísa Ducla Soares -  3.º e 4.º ano - 23 de maio 

 

■ Clube de Leitura  | Leitura no sítio dos livros/ Partilha de leituras com os colegas de turma  

Articulação com o Departamento de Línguas -  Secção de Português 

 

■ Comemoração do Dia Mundial da Criança | Vamos comemorar o Dia Mundial da Criança com a Leitura   

1 de junho - Pré-Escolar, 1.º e 2.º ano - EBLA  -  Articulação com as Bibliotecas Municipais 

 

■ Promoção do Jornal Escolar | Participação na redação  

Redação de textos sobre as atividades  realizadas, quer pela equipa de coordenação da BE quer por alunos utilizadores;  

Divulgação de textos resultantes de projetos ou concursos promovidos pela BE  

MICROescritores; Ler in english 2 

 

■ Avaliação da BE 

■ Base de Dados - Rede de Bibliotecas Escolares 

■ Reorganização das Estantes 

■ Dinamização do espaço 
 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS AO LONGO DO PERÍODO 
Atividades de articulação com os Departamentos Curriculares | “Uma Aula na BE” | Formação para as literacias da leitura e dos 

média | Leitura recreativa/ autónoma/ orientada – 1.º 2.º e 3.º Ciclo | Ler em família | Amostras para Ler+ 

Hora do conto na BM José Saramago e BM Maria Lamas  

Comemoração de efemérides | Articulação com projetos do Agrupamento (I-LEWA e Eco-Escolas) 

Bibliotecas Escolares LOROSAE Agrupamento de Escolas Carlos Gargaté 

Bibliotecas Escolares LOROSAE 
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