
Semana da Leitura do 
AEVT 

 PROGRAMA

Dia 5 
Abertura da semana da leitura com decoração dos 

espaços escolares 
Dia 6 – 

11.00 - Oficina de escrita criativa “Poesia aos 
trambolhões” – BE para a turma de 4º ano na 

EBSVT 
Literacia familiar 

Dia 7 
9.30 – Poesia na webRadio Vale do Tamel pelos 

alunos: Liliana, Flávio, Diogo Linhares e Sérgio do 
9º C 

11.00 -  Oficina de escrita criativa “Poesia aos 
trambolhões” - BE turma do 4º ano da EBSVT 

14.15/ 16.05 – “3…2…1…explosão” pelo 
laboratório da Li – Tª 6 º C e 6º D 

                                        - Momento Musical pelo 6º 
A e F e alguns elementos do 6º E 

Literacia familiar 



Dia 8 

8.30 – “Blind Book Date “ – BE – Tª 5º 

B9.15/12.15 – Assaltos de leitura com 

poesia no feminino – alunos do 9º C 

 14.30 -  "The most beautiful lyrics that 

are poetry" – 10 ano Tª A 

                Histórias divertidas – BE - Tª1 e 

2 do JI da EBSVT 

              - Momento Musical – alunos 

6ºano  

Literacia familiar 

17.15 - "The most beautiful lyrics that are 

poetry" 11º A 

                                              Dia 9 

9.15/12.20 “Blind Book Date “ – na BE – 

Tª de 5º ano 

 

 

 

 

 

 

9.30 – Inácia Cruz – 

contadora de Histórias da 

Opera Omnia com a 

apresentação do livro:         

         “Salto, saltinho, 

saltão. Cantor de vocação 

“  JI de Carapeços e Sta 

Leocádia



 
Dia 13 

"Blind Book Date" - 5º ano 
Dia 14 

9.30 – “ Poesia divertida “ Orientada pela Profª 
Rosario e 6º F para 6º e 7º anos 

14.15 – Oficina divertida – construção de 
marcadores pela Prof. Maria Barroso para turmas 

do 3º ano 

Dia 15 – 10.25 – 
Encontro com a 
escritora Isabel 
Alçada EBSVT

Dia 12 
9.30 – Cidália Fernandes – 

escritora –  JI de Roriz e Tamel S. 
Fins



 

Dia 23- Jornadas Pedagógicas –  

 

21.00 – Concurso concelhio da 

poesia no auditório da CMB ( 

Câmara Municipal de Barcelos)

Dias 21 e 22 Encontro com 

escritor Antonio Mota - 

EB Silva, Aborim  



Ao longo das semanas nas 
unidades educativas

EB e JI de Aborim 

- Participação de Encarregados de Educação/Família na 

leitura de histórias na sala de aula; 

- Declamações nas turmas de poesias, lengalengas, 

trava-línguas... em articulação com AEC; 

- Escrita de textos, histórias e poesias; 

- Ensaio do teatro "Serafim e Malacueco" em articulação 

com AEC; 

- Leitura silenciosa e leitura orientada em voz alta (em 

grupo) de livros da biblioteca, do Baú e de outros 

trazidos pelos alunos; 

- Leitura de histórias digitais interativas; 

- Conto Redondo (iniciado pelo Jardim de Aguiar e 

continuado em cada uma das salas da EB/J. I. de 

Aborim (atividade de articulação J.I./ 1º Ciclo); 

 



 

- Palavra puxa palavra; 

- Acrósticos; 

- Leitura, reconto e ilustração de histórias, 

- Feira do livro; 

- Encontro com o escritor António Mota. 

JI  da Silva 

- Decoração do espaço com poemas canções 

e imagens; 

- Leituras diversas pelos encarregados de 

educação e outros familiares; 

- Apresentação de histórias em PP; 

- Oferta de um marcador de livros aos 

participantes e registo de opiniões dos 

familiares acerca desta iniciativa; 

- Canções e poemas alusivas ao tema. 

EB DA SILVA



          

 

 

 

        ..uma história, …uma moral! 

“O Pedro e o Lobo” 

“O Patinho feio” 

“ O Pinóquio” 

“ A princesa e a Ervilha” Articulação com o JI: 

Conto da história “Os três porquinhos” 

Construção de marcadores de livros . 

 “O galo da velha Luciana” Reescrita do conto 

em verso 

Articulação com o JI – declamação de conto “O 

Galo de velha Luciana” Dramatização do conto 

“O fato novo do Sultão” (articulação com ALE)   

  Leitura dos livros “O livro das Lengalengas 2” e 

“ Os três Porquinhos” Articulação com o JI: 

Declamação de Lengalengas  

Hora do Conto com a colaboração dos 

encarregados de educação 

 

 

EB e JI de Alheira



 

Articulação com o JI 

 leitura e apresentação da história: 

"A menina que odiava livros" de 

Manjuaha Pavagi 

Elaboração de um marcador de livros 

leituras por:  pais/encarregados de 

educação  e a professora do Ensino 

Especial  

Apresentação, pela turma  do 4º ano,  

 a peça de teatro: "O Papagaio" de 

António Torrado. 

Leitura vai e vem com as famílias 

Teatro de fantoches a partir de 

histórias construídas em grupo 

Construção de banda 

desenhada/pictograma. 

 

 

Alvito S. Pedro



JI Aguiar 

Sala 1 

Exploração de histórias em livros e no 

computador, recontos, dramatizações, 

registos individuais e coletivos, participação 

das famílias 

Sala 2 

- Momentos de leitura com familiares; 

- Convidar as crianças a trazerem um livro 

de casa para "lerem" aos colegas; 

- Leitura e exploração das histórias “O 

Cuquedo” e “O Cuquedo e um amor que mete 

medo” 

- Construção de um conto redondo em 

articulação com o 1º Ciclo/JI de Aborim e a 

sala 1 de Aguiar. 



JI Campo 

 

“Ler! Em qualquer hora, em qualquer 

lugar!” 

Entoar/ memorizar canção 

Leitura/ declamação poema 

Leitura recreativa 

Ensaiar uma peça de teatro 

Construir um painel de leitura 

Proporcionar leituras livres 

Iniciar “Leitura vai e vem” 

 

Realizar registos das histórias 

Elaborar crachás e diplomas 

Dinamizar hora do conto com as famílias

das crianças  



JI Carapeços 

Visita à Biblioteca escolar para 

visionamento de histórias e atividades de 

fonologia. 

- Exploração e dramatização da história “ 

Os ovos misteriosos”. 

- Exploração do livro do escritor António 

Mota “ Se tu visses o que eu vi”. 

- Leituras nas salas de aulas pelos 

encarregados de educação. 

- Exploração e elaboração de um 

marcador de livros com a inscrição de um 

poema “ O Segredo”. 

- Ida ao Jardim de Infância de Sta. 

Leocádia para a assistir ao lançamento de 

um livro 



 

 

Leitura, visualização (suporte digital) e audição de 

histórias (leitor de cds),  "O mundo das palavras 

mágicas" , " Os sete cabritinhos", "A bela e o 

monstro" entre outras. 

-Dramatização da lengalenga "5 macaquinhos 

saltavam na cama" 

- Leitura e registos de Pictogramas 

- Elaboração de marcadores com mensagens a 

partir "O livro é..." com a colaboração de 

pais/familiares. 

- Exploração de poesias, lengalengas, trava- 

línguas. 

- Participação dos pais/familiares na leitura de 

histórias na sala de aula, cujo tema é " A família 

vem ler à escola" 

- Atividade de articulação com o 1º ciclo , 

apresentação da canção pelos meninos do JI " ler e 

sonhar". 

- Visita à feira do livro na EB1 Cossourado 

JI Cossourado



 

- Exploração de histórias: "Uma Vaca de 

estimação"; "Coelhinho branco"; 

" O Pê de Pai";  "Pópi e os ovos de chocolate". 

- Elaboração de registos - As minhas 

histórias preferidas; 

- Momentos de leitura partilhada; 

- Leitura de histórias feitas a rimar e a 

dramatizar; 

- Desenhos e pinturas; 

- Exploração de canções e lengalengas. 

JI Panque



 

 

Musical assalto às 

lancheiras 

-Teatro antes de começar 

-Realização de um livro com 

a colaboração dos EE 

-Visualização de historias 

-Teatro de fantoches 

-Teatro os animais na 

floresta 

JI Roriz



 

 

    

Criar/Inventar uma pequena história 

(alunos do JI e 1º ciclo de Sta Leocádia) 

- Feira do Livro no JI 

-Apresentação da história "Salto, 

saltinho, saltão, cantor de vocação" 

dinamizado pela contadora de histórias 

Inácia Cruz 

-Exploração de histórias, rimas, 

lengalengas. 

-Convite às Famílias para contar ou ler 

uma história, uma lengalenga... 

TSLeocádia



 

 

 leituras pela familia no JI; 

-Leitura do poema e canção “O 

Livro é Bom Amigo” e outras 

músicas alusivas ao tema; 

-Hora do conto 

Projeção e leitura de histórias; 

- 

-Elaboração de um mural com 

frases sobre: “O LIVRO …”; 

Declamação de poemas e lengas- 

lengas Ji/1º ciclo 

  

-Oferta de marcadores de livros; 

 

 

EBTamel S. 

Veríssimo (Fraião)



EBSVT JI e 1º ciclo

Trocas e Baldrocas de Professores_JI/1º Ciclo 

Feira de Livros_JI/1º Ciclo 

Teatro de Fantoches "O Grufalão"_JI/1º Ciclo 

Encontro com ilustradora Alexandra 

Gonçalves_JI/1º Ciclo 

Grupo Musiké-Teatro "A derrota da bruxa poluição" 

Elos entre turmas/grupos - Troca de docentes entre 

as turmas e grupos para exploração de uma 

historia/poema/lengalenga (em articulação  



EB Roriz

Feira do livro 

· Apresentação da peça de teatro “Corre, corre 

cabacinha” – 1.ºano 

· Declamação dos poemas da obra “O rouxinol 

e a sua namorada” de Sidónio Muralha- 2.º 

ano 

· Criação de poemas em articulação com os 

Encarregados de Educação; 

Escrita e ilustração dos poemas em cartões; 

Lançamento de balões com os poemas 

identificados para que seja feito o retorno. - 

3.ºano 

· Apresentação da peça de teatro “Serafim 

Malacueco na corte do rei Escama”- 4.ºano 

· Leitura da história “Meninos de todas as 

cores”; 

Elaboração de um marcador de livros. - 

Professora da Educação Especial 


