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ATIVIDADES  

DESENVOLVIDAS 

 AO LONGO DO PERÍODO 

Atividades de articulação com os Dep.   

Curriculares | Formação para as literacias 

da leitura e da informação Leitura  

autónoma e orientada   

Comemoração de efemérides   

Articulação com projetos  

do Agrupamento  

 ■ Segurança Digital 

    dia 24 abril 

Apresentação do livro Alerta Premika!  

Risco online detetado  e realização de um 

jogo dinamizado pela Dr.ª Cláudia Manata 

(IAC) | 4.ºano da EBLA 

 

■ Comemoração do Dia 25 de Abril  

    dia 26 abril às 10h  

Palestra sobre o 25 Abril, dinamizada por 

Domingos Abrantes, elemento do Conselho de 

Estado | delegados e subdelegados do 5.º ao 

9.º ano | articulação com o departamento de 

Ciências sociais e Humanas 

 

 ■  Geronimo Stilton vem à escola! 

     dia 26 abril  

Promoção da leitura dos livros do Geronimo 

Stilton com sessões dinamizadas por Cheila 

Lima e João Canhoto. 

Animação da Leitura - 1.º ciclo  

Visita do personagem às salas - Pré-escolar 

  

■ Ler em Família  

Convite aos Encarregados de Educação do 

Pré-escolar e 1.º ciclo | Sensibilização para a 

leitura em família 

 

■ Ler por Prazer | a qualquer hora em  

   qualquer lugar 

A comunidade escolar aLer+ 

 

■ Projetos microESCRITORES e Ler in English2 

Continuidade dos projetos de escrita criativa 

no facebook  

 

■ Amostras para Ler+ 
Animação da leitura na BE | Pré-escolar e 1.º 

ciclo  
 

■ Clube de Leitores                                    
Leituras na BE | articulação com a secção de 

Português 2.º/ 3.º ciclo (uma vez por período) 

■ Uma aula na BE 

Articulação curricular | Desenvolvimento das 

literacias de leitura, informação e digitais 

■ Comemoração do Dia Mundial do Livro          

Exposição de Cartazes | turmas do 6.ºE e 6.ºD 
Elementos do discurso gráfico; Funções e tipos 

de cartazes; Motivação para a leitura|  

articulação entre as disciplinas de Português,   

Ed. Visual, Inglês e a Biblioteca Escolar 

 

■ Continuidade dos projetos: 

Ler em Família  

Ler por Prazer 

Amostras para Ler+ 

Projetos microESCRITORES e Ler in English2  

Portal da BE 

Clube de Leitores  

Uma aula na BE 

Promoção do Jornal Escolar 

 

  

■ Comemoração do Dia Mundial da Criança 

    de 4 a 8 de junho 

Comemorar o dia da criança... com a leitura 

Animação da Leitura | Pré-escolar e 1.º ciclo 

Articulação com as Bibliotecas Municipais 

 

■ Continuidade dos projetos: 

Ler em Família  

Ler por Prazer 

Amostras para Ler+ 

Projetos microESCRITORES e Ler in English2  

Portal da BE 

Clube de Leitores  

Uma aula na BE 

Promoção do Jornal Escolar 

 
■ Atividades de Avaliação das Bibliotecas: 

Base de dados 

Balanços / Avaliação da Semana da Leitura 

Balanço do projeto aLer+ 

Avaliação e reformulação do Plano de  

Melhoria 

Relatórios de Avaliação do PAA da BE 

Preparação do Seminário 

 
 

https://bit.ly/2qlqbV5  

Ler faz bem! 


