
EB1/JI de Santa Maria 
SEMANA DA LEITURA 

5 a 9 de março (+12 março) 
 

Horário  2ª feira – 5 março 3ª feira – 6 março 4ª feira – 7 março 5ª feira – 8 março 6ª feira – 9 março 2ª feira – 12 março 

9:30 
 
 
 

Turma 25 Pré-Escolar 
- História contada na 
língua materna dos 
pais: mãe georgiana. 

Turma 25 Pré-Escolar 
- História contada na 
língua materna dos 
pais: mãe italiana. 

Turma 25 Pré-Escolar 
- História contada na 
língua materna dos 
pais: mãe 
portuguesa. 
Turmas 14 e 17 
- Workshop de 
ilustração na ESJD 

   

 
 
 

10:00 - 10:30 
 
 

- Abertura da Semana 
da Leitura no 
polivalente da escola 
com a presença de 
todas as turmas. 
- Teatro de fantoches 
dinamizado pelas 
alunas do curso de 
Apoio à Infância.  

Apresentações  
T22 – Apresentação 
do poema “As mãos”. 
T 25 – Adivinhas. 
T 24 
T 11 – Dramatização 
da lenda das 
amendoeiras em flor. 
T 15 – Dramatização 
de anedotas. 

Apresentações   
T 12 – Dramatização 
de um poema e um 
poema cantado de 
Cecília Meireles.  
T 23 – Dramatização 
da história “A 
lagartinha comilona”. 
T 13 – Lengalengas. 

Apresentações   
T 16 – Teatro de 
fantoches “Serafim e 
Malacueco na corte 
do rei Escama” da 
obra " Teatro às três 
pancadas" de 
António Torrado. 
T 10 – Lengalengas. 
T 17 – Apresentação 
“O bando das 
cavernas chegou à 
escola”. 
T 14 – História  “A 
Fada Palavrinha” de 
Luísa Ducla Soares. 

Caminhos da leitura 
- Caminhada até à 
Praça de Gil Eanes. 
- Minuto de leitura 
coletiva. 
- Breves discursos das 
entidades presentes. 
- Frase sobre a leitura 
pelos representantes 
das turmas 
presentes. 
 

 

 
11:00 

 

 Turma 15 
- História contada na 
língua materna dos 
pais: mãe ucraniana. 

  Caminhos da leitura 
- Atuação da 
Orquestra Juvenil e 
do Coro da Academia 
de Música de Lagos, 
em conjunto com os 
alunos da escola. 

 



 
 

14:00 
 

T22 e T25 
Sessão de conto “A 
maior casa do 
mundo” 
Dinamização: Até à 
lua 

 

T12 e T16 
Sessão de conto “A 
maior casa do 
mundo” 
Dinamização: Até à 
lua 

 

T13 e T17 
Sessão de conto “A 
maior casa do 
mundo” 
Dinamização: Até à 
lua  

Pré-Escolar 
- Teatro “Sophia” 
Centro Cultural de 
Lagos 

T14 e T15  
Sessão de conto “A 
maior casa do 
mundo” 
Dinamização: Até à 
lua  

T 10 e T11 
Sessão de conto “A 
maior casa do 
mundo” 
Dinamização: Até à 
lua    

 

T 22 e T24 
Sessão de conto “A 
maior casa do 
mundo” 
Dinamização: Até à 
lua   

 
14:30 

 
 

Turma 25 Pré-Escolar  
- História contada na 
língua materna dos 
pais: mãe moldava. 

     

  15:30 Venda de livros 
dinamizada pela 
livraria Até à lua 

Venda de livros 
dinamizada pela 
livraria Até à lua 

Venda de livros 
dinamizada pela 
livraria Até à lua 

Venda de livros 
dinamizada pela 
livraria Até à lua 

Venda de livros 
dinamizada pela 
livraria Até à lua 

 

 


