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Biblioteca Escolar EB.2,3 do Cávado 



PROGRAMA 

 

 



MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO 



MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO 

SEMANA DA LEITURA  -  Biblioteca ao ar  livre 
 
 

 
  Horário funcionamento  
                  
  Dia 19 - Das 9h30m às 11h45m 

  Dia 20 - Das  9h30m às 13h30m 

  Dia 21 - Das 15h15m às 16h 

  Dia 22 – Das 11h45m às 13h15 e  
  15h15 às 17h45m  

 

 
 
VENHA LER UM LIVRO COM OS SEUS ALUNOS! 



ACTIVIDADES REALIZADAS 

Inauguração da Semana da Leitura  

 
Leitura de um conto sobre solidariedade nas relações humanas pela Direção da 
Escola aos alunos do 2º ciclo. 



ACTIVIDADES REALIZADAS 

Diferença, Cooperação, Solidariedade  

Sessão de leitura e de ilustração destinada  aos alunos com necessidades 
educativas especiais. 



ACTIVIDADES REALIZADAS 

Biblioteca ao ar livre  
Campanha de angariação de novos leitores 



FOTOGRAFIAS LEGENDADAS 

          Encontro dos alunos do 5º ano com a escritora Inês Vinagre 



FOTOGRAFIAS LEGENDADAS 

  Palavras (con)Sentidas  
  Recital de poesia com a  participação dos alunos do 2º e 3º ciclos. 



FOTOGRAFIAS LEGENDADAS 

(Sobre)Mesa de Leituras 

Atividade de declamação de poesia e música  com a participação dos alunos do   
2º e 3º ciclos e em parceria com a Associação de  Pais. 



FOTOGRAFIAS LEGENDADAS 

Exposição de fotografias 

Fotografias da comunidade educativa com os seus livros preferidos. 



TRABALHOS DOS ALUNOS 

Mural  Ler…Cooperar… Partilhar elaborado pelos alunos do 5º, 6º, e 7º anos na  
disciplina de EVT. 



TRABALHOS DOS ALUNOS 

Exposição das ilustrações dos alunos do 6º ano em EVT  a partir do livro  
Histórias em ponto de contar  de António Torrado e Maria Alberta Menéres. 



TRABALHOS DOS ALUNOS 

Concurso de expressão escrita – Confusão na terra dos contos 



MENSAGENS  

 

 

 

 

 

 

A biblioteca da escola E.B. 2,3 do Cávado é o meu local de eleição de entre todos os locais da 
escola, o meu e o de muitos, a avaliar pelo número de alunos que a frequentam, diariamente, e 
participam nas actividades aí promovidas ao longo do ano. Mas é na festa maior, na “semana de 
leitura” que toda a escola entra em festa e que a biblioteca se faz pequena, sendo obrigada a 
rasgar as paredes e a trazer para fora dela a festa do livro e da leitura, uma festa capaz de nos 
mover a todos, alunos, docentes, não docentes e pais, e nos convida a trazer os livros, não 
debaixo do braço, mas debaixo do olho, do olhar atento e compenetrado dos que leem, do 
ouvido alerta, da mente aberta de quem ouve as leituras dos outros que, por momentos, as 
tornam suas. 

Este ano, a convite da professora bibliotecária, em conjunto com os meus colegas da direção 
participamos na abertura dessa semana, com a leitura de um texto sobre os valores da amizade, 
da solidariedade. Lemos para os alunos que nos quiseram ouvir, no espaço exterior, e foram 
muitos os que, atentamente, seguiram as palavras que naqueles instantes foram de todos nós. 
Obrigada professora Ernestina pelo convite, sabe sempre bem ser um pouco ator e ter podido 
participar naquela que considero na festa maior da escola.  

 
 
Conceição Esteves – adjunta do diretor 


