
BIBLIOTECA MUNICIPAL AFONSO 
LOPES VIEIRA  
12 DE MARÇO – 16:30 
David Machado online à conversa 
com os alunos, Daniel Ribeiro e Rita 
Nobre, da Escola Secundária Afonso 
Lopes Vieira 
 
DE 12 A 21 DE MARÇO  
Partilha de Leituras online pela Equipa 
da Biblioteca Municipal 
 
 "A Leitura Digital" com Ana Lopes e 
Andreia Rosa 
 
Partilha de Leituras - Clube de Leitura 
Livros & CA 
 
POLITÉCNICO DE LEIRIA 
DE 12 A 21 DE MARÇO 
Ação formativa interativa “InForma-te! 
Literacia da Informação” | Várias 
sessões com alunos do 3º ciclo e 
Ensino Secundário 

 

Partilha de Leituras - partilha de 
gravações de leituras de textos de 
diferentes tipologias. 
 
BIBLIOTECAS DO AGRUPAMENTO DE 
ESCOLAS DE CARANGUEJEIRA – 
SANTA CATARINA DA SERRA 
DE 12 A 21 DE MARÇO 

Biblioteca EB Dr. Correia Alexandre | 
Biblioteca EB St.ª Catarina da Serra 

Gala da Poesia- partilha de gravações 
de leituras de poemas. Participação de 
toda a comunidade escolar. 

Partilha de Leituras- partilha de 
gravações de leituras de textos de 
diferentes tipologias. Participação de 
toda a comunidade escolar. 

7 dias, 7 mensagens – Partilha de 
mensagens, frases, provérbios e 
adivinhas para cada dia da semana. - 
Alunos do 1.º, 2.º e 3.º ciclos. 

Partilho o meu livro – Partilha da capa 
de um livro que leram durante o 
confinamento e um pequeno 
comentário sobre ele. Partilha num 
Padlet a publicar no Blogue das 
Bibliotecas Escolares do Agrupamento. 

A Árvore em Poesia – Criação de 
poemas - por alunos do 9.ºano, na 
disciplina de Geografia. Partilha num 
Padlet a publicar no Blogue das 
Bibliotecas Escolares do Agrupamento. 

Hora do Conto - alunos do pré-escolar 
e 1.º ciclo. 

Read- Aloud, From head to toe, de Eric 
Carle – alunos de Inglês, do 1.º ciclo. 

InForma-te! Literacia da Informação - 
sessões para alunos do 9.º ano. 

 

BIBLIOTECAS DO AGRUPAMENTO DE 
ESCOLAS DE COLMEIAS 
DE 08 A 12 DE MARÇO  
 
Biblioteca da EBI Colmeias | 
Bibliotecas dos JI/EB1 de Bidoeira de 
Cima e de Boa Vista: 
 

- Gravação da leitura de 
poemas 

- Leitura de poemas com rima 
- Construção de acrósticos 
- “Tira aqui, tira acolá” 
- “De verso em verso”  
- “Dicionário Poético” 
- “Poemas ao Vento” 
- “Poema desmiolado” 

 
BIBLIOTECAS DO AGRUPAMENTO DE 
ESCOLAS D. DINIS 
DE 08 A 21 DE MARÇO 
JI de Barosa | JI de Capuchos | JI de 
Guimarota 

- O envelope misterioso - Um 
desafio de leitura por dia: 
lengalengas, rimas, poemas, 
adivinhas e trava-línguas- 
todos os JI 

-  Partilhar os livros preferidos - 
Fazer a sua apresentação – JI 
Barosa 

-  Fantoches que contam 
histórias - JI Barosa  

- Jogos de correspondência- JI 
Capuchos 

- Quem conta um conto... A 
partir de um pequeno 
parágrafo de início as crianças 
em família completam a 
história - JI Capuchos 

- Confeção de livros - JI 
Capuchos 

- Ilustração/ gravação de vídeo 
de leituras de histórias, 



lengalengas ou poesia – JI 
Guimarota  e JI de Barosa 

1º ciclo | EB de Amarela | EB de 
Arrabalde|EB de Barosa | EB de 
Branca | EB de Capuchos | EB de 
Guimarota 

- Exploração de obras literárias 
- Ler não importa onde - Ouvir 
ler e ler - 
alunos/professores/pais – 
todas as EB 

- Descobrir Francisco Rodrigues 
Lobo - Biografia / Toponímia / 
Obra  

- Ilustrações / Outros trabalhos 
de expressão plástica – EB 
Barosa 

- “Pedro e o Lobo  – Versão 
Educação Ambiental” – online 
– EB de Barosa 

-  Partilhar os livros preferidos - 
Fazer a sua apresentação / 
fotografar – 1º ano 

- As emoções da leitura – 1º 
ano 

- Partilha de leituras, umas 
gravadas, outras não… - 1º 
ano 

- Vamos construir histórias – 
história coletiva de todas as 
turmas do 2º ano 

- Poesia de Sidónio Muralha 
lida pelos alunos – 2º ano 

-  Baú de audição de Histórias – 
Recolha e partilha de 
gravações de leituras feitas 
pelos alunos e/ou familiares – 
2º ano 

-  Histórias desenhadas – a 
partir de um excerto descritivo 
de uma obra, os alunos criam a 
sua ilustração - 3º ano em 
articulação com a BE 

- Cantinho das Histórias – Em 
cada turma, os alunos gravam 
a leitura das histórias que mais 
lhes agradam e partilham 
nesta pasta– 3º ano 

- Podcast de leituras - 3º ano 

-  Partilhar os livros preferidos - 
Cada aluno escolhe um livro e 
faz um breve trabalho sobre o 
mesmo. Partilha no TEAMS de 
uma imagem do livro com um 
texto sobre a razão da escolha 
daquele livro. - 4º ano 

BIBLIOTECA D. DINIS 
DE 8 A 21 DE MARÇO 

 
- Gravação da leitura de 

poemas e excertos de livros – 
atividade aberta a toda a 
comunidade educativa. 

- Para mim, ler é... – Espaço 
virtual para partilha do que 
representa a leitura para cada 
participante - Atividade aberta 
a toda a comunidade 
educativa. 

- Leituras em E@D – Ao longo 
da semana, durante as aulas 
Português em E@D, 
decorrerão momentos de 
leitura de contos escritos pelos 
alunos; de leitura, em voz alta, 
de excertos significativos de 
livros de leitura recreativa, e 
de leitura de poemas. 
Apresentação de sugestões de 
leitura pelos alunos. 

- Nós e a Leitura - Partilhas de 
leitura dos alunos do 6.º ano. 

- Jogos Literários e gramaticais 
– seleção de jogos digitais 
sobre obras literárias e 
gramática, em Português e em 
Língua Gestual Portuguesa, 
para os 2.º e 3.º ciclos. 

- À descoberta de Francisco 
Rodrigues Lobo – Biografia e 
obra  

- Cartas a Francisco Rodrigues 
Lobo – cartas redigidas pelos 
alunos do 7º ano a Francisco 
Rodrigues Lobo, sobre a cidade 
de Leiria. 

- Leituras com criatividade! - 
fotografias criativas de 
momentos de leitura - 8ºE. 

- Roteiro Virtual da Vida de 
Anne Frank - roteiro virtual em 
Google Earth da vida de Anne 
Frank desde Frankfurt até 
Bergen-Belsen. 
 

BIBLIOTECAS DO AGRUPAMENTO DE 
ESCOLAS DOMINGOS 
SEQUEIRA 
 
Biblioteca Domingos Sequeira 

- Atividade interativa com 3 
personagens do livro 
“Refugiado” de Alan Gratz: à 
boleia das viagens de Josef, de 
Isabel e de Mahmoud (semana 
de 8 a 12, no ambiente 
Classroom da Biblioteca) 

-  Desafíos poéticos  (de 12 a 
21, no ambiente Classroom da 
Oficina de Escrita) 

Biblioteca José Saraiva 
- Sessão com a escritora 

Manuela Ribeiro (plataforma 
Google Meet) 

- Publicação diária de leituras 
gravadas em vídeo por alunos, 
professores, assistentes 
operacionais e pais (no 
ambiente Classroom da 
Biblioteca) 

- Um dia / Um desafio 
- Partilha de Leituras - partilha 

de gravações de leituras de 
textos de diferentes tipologias. 
Participação de toda a 
comunidade educativa 

Biblioteca EB Cruz d’Areia 
- Boletím digital especial 
- Difusão online de entrevista 

com José Fanha 
Biblioteca do Centro Escolar de 
Barreira 

- Boletím digital especial 
- Difusão online de entrevista 

com José Fanha 



Biblioteca do Centro Escolar de 
Parceiros 

- Boletím digital especial 
- Difusão online de entrevista 

com José Fanha 
 

BIBLIOTECAS DO AGRUPAMENTO DE 
ESCOLAS HENRIQUE 
SOMMER 
DE 12 A 21 DE MARÇO 

- Um, dois, três… poemas por 
dia Divulgação de poemas de  
poetas portugueses e de 
expressão portuguesa. 

- Ler está na moda! – sugestões 
de leitura por  alunos do 2.º 
ciclo 

- Versejando aqui e aí… por 
alunos do projeto da BE - 
Leitur@s Dinâmic@s 

-  Vai uma leitura? – publicação 
diária de leituras gravadas em 
vídeo por professores, 
assistentes operacionais e 
alunos de diferentes anos de 
escolaridade. 

- Padlet “Disse ‘leitura’? ” -  
subordinado ao tema da 
semana da leitura (foto + frase 
alusiva à leitura) 

- Concurso de fotografia  “Ler 
em qualquer lugar” 
 

15 DE MARÇO “SEG” 
Ação formativa interativa “InForma-te! 
Literacia da Informação” | 11h30 - 
10.º A; 16h15 - 10.º B 
 

      

BIBLIOTECAS      DO AGRUPAMENTO 
DE ESCOLAS DE MARRAZES 
 
Biblioteca da EB nº 2 de Marrazes| 
Biblioteca da Escola EB da Gândara 
dos Olivais 

- Gravação em vídeo e  
divulgação de leituras pelos 
elementos da Comunidade 
Educativa. 

- Tertúlia lírica, subordinada ao 
tema “A Casa” - PNA 

 
BIBLIOTECAS DO AGRUPAMENTO DE 
ESCOLAS DR. CORREIA MATEUS 
8 DE MARÇO “SEG” 

- Encontro em linha com Isabel 
Alçada e Ana Maria 
Magalhães - PNL 2027 

 
12 A 19 DE MARÇO 

- Take-away - Livros em casa! 

- Com leituras, viver aventuras!  
(Sugestões de leituras em 
vídeo e         áudio) 

12 DE MARÇO “SEX” 
- Padlet: Leituras em 

Manchete! 
 
15 DE MARÇO “SEG” 

- Artistas Digitais “Ser Saudável 
em Tempo de Pandemia” 

 
16 DE MARÇO “TER” 

- “Ler é Fixe” - Leituras 
divertidas! 

17 DE MARÇO “QUA” 
- À conversa em linha com o 

escritor Nuno Caravela! 

18 DE MARÇO “QUI”  
- Histórias em qualquer lugar - 

A Princesa Baixinha 
- Histórias para desenhar!  

 (Atelié de Expressão Plástica) 
 
19 DE MARÇO “SEX” 

- Árvore das Emoções 
(Redação de Frases) 
A Magia da Poesia 

 
BIBLIOTECA DA ESCOLA SECUNDÁRIA 
FRANCISCO RODRIGUES/Biblioteca 
Amélia Pais 
 

- Poemas ilustrados - divulgação 
de poemas de Amélia Pais 
ilustrados por alunos do 11º H 

- Ler em qualquer lugar - 
publicação de fotos de 
diferentes leitores da 
comunidade ESFRL 

- A cada dia seu poema - 
divulgação de poemas originais 
ou de autores consagrados 

- À descoberta de Corte na 
aldeia - programa cultural da 
BE para o Ano Francisco 
Rodrigues Lobo 

17 DE MARÇO “QUA” 
- Encontro com Filipe Santos, 

escritor - na plataforma MS 
TEAMS 

 
A PARTIR DE 8 DE MARÇO 
CASA – MUSEU CENTRO CULTURAL 
JOÃO SOARES 
 
LER EM C@SA | Projeto de Leitura em 
Família 

A comunidade educativa é convidada a 

criar um repositório partilhado de 

leituras gravadas em ambiente 

familiar. Para este projeto de leitura em 

família, a Biblioteca da Casa-Museu 

João Soares disponibilizará um serviço 

de empréstimo de livros com entrega ao 

domicílio aos alunos e famílias que 

participam no projeto. 

21 DE MARÇO “DOM” 
ESCOLA MONSENHOR JOSÉ GALAMBA 
DE OLIVEIRA 

- Partilha de Leituras  
 

BIBLIOTECAS DO AGRUPAMENTO DE 
ESCOLAS RAINHA SANTA 
8 DE MARÇO “SEG” 

- Encontro com Ana Maria 
Magalhães e Isabel Alçada, no 
Facebook da biblioteca escolar 
(via plano nacional de leitura) 
 

DE 08 A 12 DE MARÇO 

- Desafio da Biblioteca Escolar: 
“Leitura em Casa… uma 

Janela para o Mundo!” 

Partilhas da comunidade 
educativa (texto / podcast / 
vídeo / fotografia) 

- “InForma-te!- Literacia da 
Informação” (IPL) -  sessões 
com turmas a definir 

 
 
 
 
 


