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ATIVIDADES  

DESENVOLVIDAS 

 AO LONGO DO PERÍODO 

Atividades de articulação com os Dep.   

Curriculares | Uma Aula na BE | Formação 

para as literacias da leitura e da informação 

Leitura autónoma e orientada   

Ler em família | Amostras para Ler+ 

Comemoração de efemérides   

Articulação com projetos  

do Agrupamento  

MIBE Comemoração do Mês  

Internacional da Biblioteca Escolar 

 

 ■ Formação de utilizadores 

Aprender aLer+ com a Biblioteca Escolar  

Alunos do Pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclo  

(Exploração dos Guiões Aprender a Ler+, do 

catálogo online e da tabela CDU /articulação 

com Educação para a Cidadania) 

Apresentação da BE aos Encarregados de 

Educação nas primeiras reuniões com os DT 

Apresentação da BE aos professores novos na 

escola na reunião de acolhimento e reunião 

com os professores do pré-escolar e 1.º ciclo 
  

■ Ler em Família  

Convite aos Enc. Ed. do Pré-escolar e 1.º ciclo 

Sensibilização para a leitura em família 

 

■ Encontros com… 

A escritora Paula Duque  - Pré-escolar 

A escritora Lia C. - 1.º ciclo 

A escritora Sandra Carvalho - 9.º ano  

 

■ Exposição dos logotipos para o projeto  
Read On  

Seleção de logotipos realizados pelos alunos 

do 7.º ano e apresentados aos parceiros  

europeus 

 

■ Pais aLer+ com a Dr.ª Cláudia Manata 

Palestra “O tempo que se passa online: O que 

podem os pais fazer? “ 

 

■ #estoualer 

Publicação das leituras nas contas do  

facebook e do instagram da BE, usando a 

hashtag #estoualer 

 

■ Amostras para Ler+ 
Pré-escolar e 1.º ciclo  
 

■ Clube de Leitores                                    

Leituras na BE com a professora de Português 

2.º/ 3.º ciclo (uma vez por período) 

LER E ESCREVER  
Promoção da Leitura e da Escrita 

  

■ Projetos microESCRITORES e Ler in English2 

Continuidade dos projetos de escrita criativa no 

facebook  

  

■ Promoção do Jornal Escolar 

Recrutamento para o núcleo jornalístico 

Atividades de dinamização 

  

■ Ler por Prazer 

A comunidade escolar aLer+ 

  

■ Feira do Livro 

Visita de todas as turmas à feira / atividade 

aberta a toda a comunidade educativa 

 

■ Book Crossing 

Revitalização da cabine telefónica da receção 

na promoção da leitura 

 

■ Workshops de Escrita Criativa 

Dinamizados pela escritora Margarida  

Fonseca Santos 
 

■ Comemoração dos 150 anos da Abolição 

da pena de Morte (1867-2017)  

Conferência dinamizada pelo Dr. Fernando 

Silva (CEJ) sobre o tema " Os 150 Anos da 

Abolição da Pena de Morte" -  alunos do 6.º 

ao 9.ºano (delegados e subdelegados) 

 


