Ler p´ra Ser/Ler Prazer

SEMANA DA LEITURA – E.B.I. QUINTA DO CONDE - 5 – 9 de Março de 2018

2ª FEIRA – 05.03.18

3ª FEIRA – 06.03.18

4ª FEIRA – 07.03.2018

5ª FEIRA – 08.03.18

LER EM VOZ ALTA:

A ESCOLA…CHEIA DE LIVROS:

ESCREVA LÁ UMA HISTÓRIA –

ANTOLOGIA DE POEMAS –

. Leitura de contos integrados
na lista temática de livros do
Plano Nacional de Leitura aos
alunos do 3º e 4º ano na
Biblioteca, com indicações de
continuidade ou ilustração da
história ouvida.

.Exposição de livros de autores
portugueses ligados a vários
géneros narrativos e convite à
iniciativa: FAÇA LÁ UM POEMA
– escreva por tudo e por
nada… poemas escritos pelos
alunos, formando um minilivro.

. Leitura de poemas pelos
alunos em aulas de português,
oferecendo MARCADORES DE
LIVROS com poemas.

LEITURAS PARTILHADAS -

. TEATRO:
Leitura/Teatro apresentada
pelos alunos da Unidade de
Ensino Estruturado para os
alunos do 1º Ciclo: A Girafa que
comia Estrelas

Escrever…por tudo e por nada…
- convite aos alunos para
continuarem de forma livre e
autónoma uma Narrativa que
se encontra em formato aberto
para ser escrita.
. [Posterior publicação, em
plataforma digital, do texto
original realizado pelos alunos
da escola].
. 1ª PARTE DO COLÓQUIO: O
Livro da minha Vida.
. Painel com a presença de
docentes e funcionários
relatando a sua experiência no
domínio da leitura para os dos
alunos das turmas do 3º ciclo

. deslocação às salas de aulas
dos alunos do Pré-Escolar, 1º e
2º ano para audição de rimas e
lengalengas.

OS POEMAS VÃO À ESCOLA –
. Distribuição de poemas pela
escola de autores consagrados
da língua portuguesa.
. DRAMATIZAÇÃO DE TEXTOS
NARRATIVOS
. Com dinamização dos alunos
de Educação Especial para os
alunos da Educação PréEscolar: A Que sabe a Lua?

6ª FEIRA – 09.03.18
2ª PARTE DO COLÓQUIO: O
Livro da minha Vida.
. Painel com a presença de
docentes e funcionários
relatando a sua experiência no
domínio da leitura para os dos
alunos das turmas do 2º ciclo.
. Encerramento da Semana da
Leitura com oferta de
MARCADORES DE LIVROS
aos alunos.

