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Amor magister est optimus

SEMANA DA LEITURA 2018

“Ler… o que nos liberta e o que nos une”
De 5 a 23 de março, celebram-se, no Colégio Dinis de Melo, os livros e a leitura, a partir do tema
“Liberta o Leitor que há em ti”. Este tema, proposto pelo Plano Nacional de Leitura na 12ª edição
nacional da Semana da Leitura (a decorrer de 5 a 9 de março), é o mote para as atividades que serão
realizadas, dirigidas a toda a comunidade educativa.

PROGRAMA:
Semana de 05 a 09 de março
“Um livro antigo, um novo amigo”: Campanha de recolha de livros usados, dirigida à Comunidade
Educativa, na biblioteca.
Exposição “Liberta o Leitor que Há em Ti”: Elaboração de um painel na biblioteca com palavraschave e citações alusivas à comemoração da leitura.

“Diz-me O Que LÊS… Dir-te-ei Quem ÉS”– Recolha de testemunhos e opiniões junto a alunos,
professores e funcionários sobre “os livros da sua vida”.

Semana de 12 a 16 de março
“XIII Feira do Livro Usado” – de 14 a 23/03, dinamizada pela Equipa da Biblioteca e dirigida a toda a
Comunidade Educativa, na Biblioteca.
“Na Pista do Saber” – Jogo, em jeito de caça ao tesouro na... biblioteca! Dirigido aos alunos do 5º, 6º
e 7ºanos, um jogo divertido e misterioso, com prémios para os melhores participantes.
“E se eu fosse uma história, uma personagem, um livro…?” – de 12 a 23/03 - Concurso de
fotografia com recurso a livros e objetos diversos, na biblioteca, para todos os alunos.
“Leituras & Partilhas – Os Livros da Nossa Infância” – 15/03: Sessão de leitura, dirigida ao 2ºciclo,
por leitores convidados.
Semana de 19 a 23 de março
“XIII Feira do Livro Usado” – de 14 a 23/03, dinamizada pela Equipa da Biblioteca e dirigida a toda a
Comunidade Educativa, na Biblioteca.
“Leituras & Partilhas – Os Livros da Nossa Infância” – 20/03: Sessão de leitura, dirigida ao 2ºciclo,
por leitores convidados.
Gala da Poesia para as escolas (Teatro Miguel Franco): 21/03 - Participação de um grupo de alunos
do colégio do 5º ao 9ºanos nesta gala, promovida pela Câmara Municipal de Leiria e pela Rede
Concelhia de Bibliotecas Escolares, de modo a celebrar o Dia Mundial da Poesia, com um momento de
leitura expressiva.

“Árvore Poética” – 21/03 – Comemoração do Dia Mundial da Árvore e da Floresta e do Dia Mundial
da Poesia com a criação de uma árvore com poemas diversos.
“5 Dias... 5 Livros” – Divulgação de livros novos, um em cada dia da semana.
“E se eu fosse uma história, uma personagem, um livro…?” – de 12 a 23/03 - Concurso de
Fotografia com recurso a livros e objetos diversos, na biblioteca, para todos os alunos.
“Livros, Leituras & Palavras Cruzadas com Literatura” – 22/03 – Sessão com recurso a vários
jogos de palavras cruzadas, a partir de vários livros, dirigida a alunos de 6ºano.
Bookcrossing – 23/03 - Livros inesperados... em locais invulgares (para todos os alunos).

Ler! Em qualquer hora,
em qualquer lugar…

BOAS LEITURAS!

