
   
 

   
 

 

 

Escolas 
Dia 21 

Segunda-feira 
Dia 22 

Terça-feira 
Dia 23 

Quarta-feira 
Dia 24 

Quinta-feira 
Dia 25 

Sexta-feira 

Outras datas de 
março (Mês da 

Leitura) 

EBS Dr. Mário Fonseca  
À conversa com o 
autor David 
Machado. 
(atividade 
destinada a 
alunos do 6º ano). 
 
10 Minutos a Ler: 
Momento de 
início do projeto 
com todos alunos 
a ler em 
simultâneo 
durante 10 
minutos (leitura 
livre). 
 

Teatro “A jangada 

vai à escola”. O 
Monstro do 
Mezio – uma 
fábula 
ambiental - 1.º 
ciclo. 
 
Divulgação diária 
de vídeos da 
rubrica “O que 
andamos a ler”, 
da aeMF TV. 

 

Divulgação diária 
de vídeos da 
rubrica “O que 
andamos a ler”, 
da aeMF TV. 
 

Leitura de um 
livro em Inglês 
aos alunos dos 3º 
e 4º anos. - 1.º 
ciclo. 
Visita da escritora 
Cátia Ferreira 
para a 
apresentação do 
livro «Paiva, O 
Gatinho 
Amarelo». - 1.º 
ciclo. 
 
Divulgação diária 
de vídeos da 
rubrica “O que 

Divulgação diária 
de vídeos da 
rubrica “O que 
andamos a ler”, 
da aeMF TV. 
 

Divulgação semanal 
de vídeos da 
rubrica “O que 
andamos a ler”, da 
aeMF TV. 
 



   
 

   
 

Divulgação diária 
de vídeos da 
rubrica “O que 
andamos a ler”, 
da aeMF TV. 

andamos a ler”, 
da aeMF TV. 
 

EBS de Lousada Norte 
10 Minutos a Ler: 
início do projeto 
com todos alunos 
a ler em 
simultâneo 
durante 10 
minutos (leitura 
livre). 
 
Divulgação diária 
de vídeos da 
rubrica “O que 
andamos a ler”, 
da aeMF TV. 

Sessão de poesia 
e música na 
biblioteca 
(durante a 
manhã). 
 
Divulgação diária 
de vídeos da 
rubrica “O que 
andamos a ler”, 
da aeMF TV. 
 
 
 

Participação de 

alunos da EBS de 

Lousada Norte no 

IV Concurso de 

Leitura de Poesia. 

 

Divulgação diária 
de vídeos da 
rubrica “O que 
andamos a ler”, 
da aeMF TV. 
 

 

Divulgação diária 
de vídeos da 
rubrica “O que 
andamos a ler”, 
da aeMF TV. 
 

Divulgação diária 
de vídeos da 
rubrica “O que 
andamos a ler”, 
da aeMF TV. 
 

Divulgação semanal 
de vídeos da 
rubrica “O que 
andamos a ler”, da 
aeMF TV. 
 

Escola Básica de Lustosa 
Abertura da 
semana com o 
hino da leitura.  
Encontro com o 
escritor David 
Machado.  

Elaboração de 
mercadores de 
livros e de um 
painel alusivo à 
leitura. 

Leitura de um 
livro em Inglês 
aos alunos dos 3º 
e 4º anos.  

Leitura e 
dramatização de 
histórias dos 
meninos mais 
velhos aos 
meninos mais 
novos (partilha de 
experiências).  

Teatro “A jangada 

vai à escola”. O 
Monstro do 
Mezio – uma 
fábula 
ambiental  

 

Escola Básica de Sousela 
- Abertura da 
semana da leitura 
com a música: 
“ESTOU A LER” 
(apresentação de 
um videoclipe 

- LER COM... 
(convite aos 
pais/enc. de 
educação para 
irem à escola per 
à turma uma 

- LER COM... 
 
- Dramatização do 
livro “O ratinho 
Marinheiro”, de 

- LER COM... 
 
- “O Monstro das 
Cores” - 
Continuação da 

- LER COM... 
 
- Apresentação 
em vídeo da obra 
“A Canção da 

- Visita do autor, 
compositor e 
interprete Luís 
Portugal à escola 
com o livro 
“Canções da minha 



   
 

   
 

realizado pelos 
alunos); 
 
- Companhia de 
Teatro “A Jangada 
vai à escola” 
“Monstro de 
Mezio – uma 
fábula 
ambiental”. 

história da 
biblioteca); 
 
- “Plantar uma 
floresta”, de Luísa 
Ducla Soares 
(Dia da Árvore - 
gravação da 
leitura ao ar livre) 

Luísa Ducla 
Soares 
(Construção de 
um vídeo) 
 
-Leitura e 
apresentação da 
história “os Ovos 
Misteriosos”, de 
Luísa Ducla 
Soares e Manuela 
Bacelar. 

história pelos 
alunos. 
 
- Elaboração de 
marcadores de 
livro. 

Mudança”, de 
Amanda Gorman 
 
- “Ler sempre” 
Criação de espaço 
de leitura, onde 
as crianças irão 
“ler” um livro, 
escolhido por si, 
em vários 
momentos ao 
longo dos 
diferentes dias da 
semana da 
leitura. 

escola” - dia 4 de 
abril de 2022 

Escola Básica de Mourinho 
“Abertura da 
Semana da 
Leitura com a 
música “Gosto de 
ler” ensaiada pelo 
professor da AEC 
de música. 
 
Montagem de um 
painel coletivo 
alusivo à leitura. 

Apresentação do 
projeto “Fábrica 
de histórias” do 
2.º ano 
 
 
Realização de um 
marcador de 
livros. 

Companhia de 
Teatro “A Jangada 
vai à escola” 
“Monstro de 
Mezio – uma 
fábula 
ambiental”. 

Manhã 
História “A 
gotinha de água” 
- leitura e 
apresentação em 
teatro de sombra 
dinamizado pela 
educadora Isabel 
 
Tarde 
Leitura e 
exploração da 
história em inglês 
“Monkey Puzzle” 
para os alunos do 
3.º e 4.º ano 

Apresentação de 
diferentes tipos 
de textos pelos 
alunos das 
diferentes turmas 
na Biblioteca 
Escolar. 

 



   
 

   
 

Escola Básica de Estrada do 
Meio 

STAY to Talk 
Teixeira Pascoais 
e as Laranjas 
Poéticas. 

“Conta-me uma 
história” 
Participação dos 
Seniores do 
Complexo Social 
de Lousada. 

Elaboração de 
marcadores de 
livros. 
 

Teatro “A jangada 
vai à escola”. O 
Monstro do 
Mezio-uma fábula 
ambiental. 

À conversa com o 
escritor João 
Manuel Ribeiro. 

 

Escola Básica de Telheiro 
Articulação 
Dramatização 
pelo Pré-escolar 
da obra: A 
princesa e o sapo. 

Teatro 
A Jangada vai à 
escola: O monstro 
do Mezio – Uma 
fábula ambiental. 

Articulação 
Sessões de leitura 
dos alunos do 1º 
Ciclo aos alunos 
do Pré-escolar.  

Visita da escritora 
Cátia Ferreira 
para a 
apresentação do 
livro «Paiva, O 
Gatinho 
Amarelo». 
Elaboração de 
marcadores de 
livros. 

Elaboração de um 
painel de 
provérbios, com a 
colaboração dos 
pais. 

Educação literária 
Leitura de uma 
obra literária, por 
salas. 

Escola Básica do Carmo 
História “O 
Monstro das 
Cores”: 
- leitura da 
história e 
apresentação das 
personagens; 
- produção de 
monstros. 

 História “Corre 
Corre, 
Cabacinha»” 
 - leitura da 
história pelos 
alunos do 1º ciclo 
aos alunos do 
Pré-escolar. 

Dramatização da 
história “Corre 
Corre, 
Cabacinha”. 
 

Elaboração de 
marcadores de 
livros. 
 

Teatro “A jangada 

vai à escola”. O 

Monstro do 

Mezio-uma fábula 

ambiental. 

 

Escola aberta às 
famílias para 
participarem no 
conto de uma 
história. (Marcação 

Prévia) 
 

Escola Básica de Mós 
Abertura da 
semana da 
leitura, hino, 
apresentação de 
lengas-lengas. 
10 minutos de 
leitura livre. 

Teatro “O 
Monstro do 
Mezio – uma 
fábula ambiental” 
pela companhia 
de teatro “A 
jangada” vai à 
escola no 

Dramatização 
história “A 
carochinha”; 
citação de 
lengalengas e 
poesias simples. 

   



   
 

   
 

auditória do 
Agrupamento-
Nogueira 

Jardim de Infância de Lagoa 
 Teatro “A jangada 

vai à escola” 

(agrupamento). O 
Monstro do 
Mezio – uma 
fábula 
ambiental. 

História: “A 
Gotinha de Água” 
- leitura e 
apresentação em 
teatro de sombra 
dinamizado pela 
Educadora Isabel 
Ferreira. 

  18 de março - visita 
ao Agrupamento da 
escritora Rita 
Taborda Duarte. 

Jardim de Infância de Uchas 
História: “A 
Gotinha de Água” 
- leitura e 
apresentação em 
teatro de sombra 
dinamizado pela 
Educadora Isabel 
Ferreira. 
 
Recolha de 
histórias e 
compilação para 
edição do 
primeiro livro do 
JI de Uchas. 

Teatro “O 
Monstro do 
Mezio – uma 
fábula ambiental” 
pela companhia 
de teatro “A 
jangada vai à 
escola” no 
auditória do 
Agrupamento.  
 

Escola aberta às 
famílias para 
participarem no 
conto de uma 
história. 

 
Marcador de 
livro 
 
 
 
 
 
 
Escola aberta às 
famílias para 
participarem no 
conto de uma 
história 

 
Marcador de 
livro 
 
 
 
 
 
 
Escola aberta às 
famílias para 
participarem no 
conto de uma 
história 

 

Marcador de 
livro 
 
 
 
 
 
 
Escola aberta às 
famílias para 
participarem no 
conto de uma 
história 

18 de março - visita 
ao Agrupamento da 
escritora Rita 
Taborda Duarte 
 
História “Os ovos 
misteriosos” 
 
31 de março 10h- 
Teatro “Os 3 
Porquinhos” no 
auditório municipal 
de Vila Meã. 

Biblioteca Municipal Várias atividades 
(consultar o 
programa). 

Várias atividades 
(consultar o 
programa). 
 
 

Várias atividades 
(consultar o 
programa). 
 

Várias atividades 
(consultar o 
programa). 
 
 

Várias atividades 
(consultar o 
programa). 
 
 

Várias atividades 
(consultar o 
programa). 
 
 

https://biblioblogdrmariofonseca.wordpress.com/2022/03/02/marco-mes-municipal-da-leitura/
https://biblioblogdrmariofonseca.wordpress.com/2022/03/02/marco-mes-municipal-da-leitura/
https://biblioblogdrmariofonseca.wordpress.com/2022/03/02/marco-mes-municipal-da-leitura/
https://biblioblogdrmariofonseca.wordpress.com/2022/03/02/marco-mes-municipal-da-leitura/
https://biblioblogdrmariofonseca.wordpress.com/2022/03/02/marco-mes-municipal-da-leitura/
https://biblioblogdrmariofonseca.wordpress.com/2022/03/02/marco-mes-municipal-da-leitura/


   
 

   
 

IV Concurso de 

Leitura de Poesia 

 

 

 


