
EB1 do Bairro Operário 
SEMANA DA LEITURA 

5 a 9 de março 
Atividades a realizar ao longo da semana: 

•   Leituras em família: em cada sala, os pais/encarregados de educação vêm à escola ler para os alunos das respetivas turmas, na sua língua de origem. 
•   Leituras no recreio: os alunos terão um espaço próprio, no átrio da entrada, com um conjunto de livros disponíveis para a sua faixa etária, que poderão ler.  

Serão distribuídos, pelos diferentes espaços interiores e exteriores da escola, lengalengas, poemas, trava línguas, provérbios, adivinhas, anedotas, que foram 
recolhidos pelos alunos junto das famílias. 

•   A importância da leitura: cada aluno completa uma das frases à escolha (Ler é…, Ler um livro é…, A leitura é…) colocando-se em exposição cada resposta 
dada, de forma a completar os cartazes alusivos ao tema. 
•   Leituras com personalidades locais: várias personalidades locais e/ou ligadas a esta escola virão à biblioteca da escola fazer leituras/atividades a cada uma 
das turmas. 

Horário  2ª feira – 5 março 3ª feira – 6 março 4ª feira – 7 março 5ª feira – 8 março 6ª feira – 9 março 

 
 
 

10:00 / 
10:30 

 
 

   •  Espetáculo sobre a 
escritora Sophia de Mello 
Breyner Andresen (CCL – 
turmas 1, 4, 5, 6) 

 •   Caminhos da Leitura 
ida ao centro da cidade 
para fazer um momento 
de leitura para a 
comunidade, todos os 
alunos, em simultâneo e 
em voz alta; exposição de 
trabalhos das turmas; 
leitura de uma frase por 
um aluno de cada turma 
sobre a importância da 
leitura. 

 
 

14:00 
 

•  Leituras entre turmas 
comunicação/apresentaçã
o de atividades, no âmbito 
da promoção da leitura, 
de cada turma para as 
restantes, no polivalente. 

•  Leituras entre turmas 
comunicação/apresentaçã
o de atividades, no âmbito 
da promoção da leitura, 
de cada turma para as 
restantes, no polivalente. 

•  Teatro de fantoches 
pela turma de Apoio à 
Infância apresentação no 
polivalente para toda a 
escola. 

•  Espetáculo sobre a 
escritora Sophia de Mello 
Breyner Andresen (CCL – 
turmas 1, 4, 5, 6) 

 

 


