
PROGRAMA DA SEMANA DA LEITURA 2020|2021 

A BIBLIOTECA ESCOLAR PROPÕE AS SEGUINTES ATIVIDADES: 

O GRUPO DISCIPLINAR DE PORTUGUÊS DO 2º E 3º CICLOS DESENVOLVERÁ AS SEGUINTES ATIVIDADES: 

 
 

 

 

 
 

Este ano, a Semana da Leitura decorrerá, uma vez mais, com uma grande variedade de atividades, 

de 15 a 19 de março, promovendo não apenas a leitura, a educação literária, a escrita e os livros, 

mas também desenvolvendo outras competências do domínio da língua portuguesa, da cidadania 

e não só, contribuindo para um desenvolvimento integral dos alunos, previsto no Perfil do Aluno 

à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

Assim, o lema adotado no concelho, este ano, é: “GAIA A LER+.” É a segunda edição em 

confinamento, com todas as dificuldades e entraves inerentes a esse facto. 

 
 
 

 

 Hora do Conto Online para 1º ciclo e Pré-Escolar. 

 Às 10 toca a ler | Às 15 toca a ler - atividade simultânea de leitura com textos adequados 

aos diferentes níveis de escolaridade, enviados pela Bibliotecária aos Professores. 

 Nós lemos para vocês | Vocês leem para nós - leituras partilhadas, por videoconferência, 

entre turmas do mesmo ciclo que tenham aulas à mesma hora. 

 Vejam-me a ler! Enviem uma foto ou uma gravação áudio (máximo 1 minuto) em que 

estejam a ler (sozinhos ou em grupo) e serão publicadas no Facebook do Agrupamento. 

 Leituras por encomenda - leitura, pela Professora Bibliotecária, em videoconferência, 

mediante marcação prévia. 
 

 

 

 Partilha de leituras a várias vozes - leituras partilhadas, por videoconferência, entre 

alunos, encarregados de educação e assistentes operacionais, incluindo pais|mães e 

filhos|filhas a lerem em conjunto. 

 Os Encarregados de Educação também leem – leitura|declamação de poemas por EE, com 

eventual divulgação no Facebook do Agrupamento. 

 Ler é … - atividade de escrita a partilhar com a comunidade por áudio/vídeo. 

 De dramaturgos a leitores|atores - leitura dramatizada de textos inéditos elaborados 

pelos alunos. 

 Oficina de escrita - elaboração e leitura de textos, com o posterior registo áudio|vídeo 

para divulgação. 

 Visualização de filmes|curtas-metragens|animações sobre a leitura e livros 

 Jogos de palavras. 

 Poesia e música em diálogo – divulgação diária de um poema musicado. 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA MADALENA 



 Realização de um livro digital, visando a promoção do livro e da leitura. 

 Ler em diferentes línguas – atividades de leitura em Francês. 

 A leitura e a História – articulação entre Português e HGP. 

 Jovens escritores da Escola da Madalena – leitura de textos selecionados para o livro 

Recomeçar. 

 Leitura e interpretação de diferentes textos. 

 Educar para a cidadania, promovendo os livros e a leitura (na aula de Educação para a 

Cidadania) 

 

 
As atividades desenvolver-se-ão com o trabalho e dedicação de todos os envolvidos. 

Por último, aqui se partilha um excerto de um texto que traduz a vertente humanista da leitura: 

“ [...] através da leitura temos oportunidade de estar na pele de outras pessoas e de 

sentir coisas que não fazem parte da nossa vida, mas que no momento em que lemos 

conseguimos perceber como é. E isso faz-nos ser mais humanos. Na leitura e na escrita 

encontramo-nos todos naquilo que temos de mais humano.” 

José Luís Peixoto, in Diário de Notícias (2003) 
 
 
 
 

A Coordenadora de Português 
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