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Visibilidade do projecto 

• Cartaz de Divulgação 

• Outdoor  
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Promoção da Leitura 

 “Viajar nas histórias” 

 

Projecto de promoção e animação da leitura dinamizado por uma educadora , professoras 
bibliotecárias e outros convidados,  ao longo do ano lectivo,  destinado às crianças do pré – 
escolar e escolas do 1º ciclo.  
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Promoção da Leitura 

 “Viajar nas histórias” 

Projecto de promoção e animação da leitura dinamizado por uma educadora , professoras 
bibliotecárias e outros convidados,  ao longo do ano lectivo,  destinado  

às crianças do pré – escolar e escolas do 1º ciclo.  
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Promoção de leitura/Articulação curricular 
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Promoção da leitura 

 

Edição de livros digitais resultantes do concurso “Confusão na terra dos contos” 
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Promoção da leitura 

 Marcadores elaborados no âmbito do concurso ” A leitura é o meu mundo” pelos alunos do pré, 1º 

e 2º ciclos com base em obras lidas ou mais apreciadas. 
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Promoção da leitura 
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Promoção da leitura 

Ciclos de cinema “ Um livro. Um filme“ 

Projeção semanal de filmes baseados em livros.  
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Eventos 
(Sobre)Mesa de leituras 

 

• Espectáculo musical e de declamação de poesia organizado pela Biblioteca Escolar em articulação 
com os docentes de Língua Portuguesa, Educação Musical e Associação de Pais,envolvendo alunos 
do 2º e 3º ciclos. 
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Eventos 
(Sobre)Mesa de leituras 

 

• Espectáculo musical e de declamação de poesia organizado pela Biblioteca Escolar em articulação 
com os docentes de Língua Portuguesa, Educação Musical e com a  Associação de Pais , integrada 
na Semana da Leitura, envolvendo  alunos do 2º e 3º ciclos. 
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Eventos 

Biblioteca de recreio 

Agrupamento de Escolas Mosteiro 
e Cávado 



Eventos 

Leituras em família 

Envolvimento dos pais nas atividades de leitura dos 

Alunos do pré-escolar e do 1º ciclo. 
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Bibliotecas Escolares 

Encontro com autores e ilustradores 

• Ana Maria Magalhães (6º ano) 

• José Vaz (4º ano)  

• Inês Vinagre (5º ano)  

• Susana Leite (pré- escolar) 
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Biblioteca Escolar 

• Blogue “Livros à solta” dinamizado pelos alunos do 2º e do 3º ciclos com recomendações de leitura.  
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Articulação curricular 
 

 A actividade “Saber e ler+ para proteger o ambiente “ envolveu os alunos do 5º ano em articulação 

com o clube Prosepe e os professores de Português.  
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Parcerias 

Projecto Comunicação 

• Elaboração de cartazes de divulgação do projecto; 

• Elaboração dos cartazes dos eventos relacionados com a promoção de leitura; 

• Registo fotográfico e tratamento digital de fotografias. 

 

Jornal escolar 

• Divulgação de trabalhos realizados no âmbito deste projecto e recomendações de leitura. 

 

Projeto PESES 

• Leitura e dramatização de histórias 

PTE 

• Projecto Pigafetta – gravação de histórias no Audacity e Voicethread 

 

Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva 

• Empréstimo de bibliocaixas às escolas do 1º ciclo 

• Concurso “Braga aler+” 

• Concurso Nacional de Leitura. 

 

Mosteiro de S. Martinho de Tibães 

• Exposição de trabalhos  
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