24 – 31 I março

I 2017

SEMANA DA LEITURA
24 de março (6ª feira):
- Encontro com o escritor João Manuel Ribeiro para apresentação do livro “Pequenos corações verdes” para os alunos do 1º ciclo
09:15 horas – no Centro Escolar (1º ciclo da Escola Básica e Secundária de Terras de Bouro)
11:00 horas – na Escola Básica nº 1 de Rio Caldo ( 1º ciclo da Escola Básica nº 1 de Rio Caldo e Escola Básica de Valdosende)
14:00 horas – na Escola Básica do Gerês (1º ciclo da escola)

27 de março (2ª feira):
- Dinamização da hora do conto – “Um lobo culto”
10:00 horas – na Escola Básica de Rio Caldo (para os alunos da EB do Gerês e EB nº 1 de Rio Caldo)
- “Da leitura ao prazer de ler” – sessão para pais /EE sob a temática da leitura
20:00 horas – Auditório do Gerês

28 de março (3ª feira):
- Encontro com a escritora Beatriz Lamas Oliveira para apresentação do livro “O Clube das Efes” para os alunos do 6º ano da Escola
EBS de Terras de Bouro às 10:30 horas

29 de março (4ª feira):
- “Corrente de contos” – leitura de contos, ao longo do dia, na Biblioteca Escolar pelos alunos do 5º, 6º e 7º anos de escolaridade
- Oficina de Escrita com o Dr. Ilídio Torres – alunos do 9ºA e 9ºB (10:15 horas)
- Dinamização da hora do conto – “Um lobo culto” 11:00 horas – alunos do 1º ciclo da EBS Terras de Bouro

30 de março (5ª feira):
- “À volta dos livros” – dramatização e testemunhos de leitura pelos alunos do 11ºA no âmbito do Projeto Ler + Jovem
12:00 horas – alunos 10ºA, 10ºCP, 11ºA e 12ºA da Escola Básica e Secundária de Terras de Bouro
- Encontro com a escritora Beatriz Lamas Oliveira para apresentação do livro “O Clube das Efes” para os alunos do 6º ano da Escola
Básica de Rio Caldo às 12:00 horas
- “Da leitura ao prazer de ler” – sessão para pais /EE sob a temática da leitura 20:00 horas – Anfiteatro da EBS de Terras de Bouro

31 de março (6ª feira):
- Atividade de leitura “Mergulhar nas palavras…” (“O nadadorzinho”)
10:15 horas – JI de Terras de Bouro, JI de Chorense e JI de Carvalheira
10:00 horas – Pré-escolar da Escola Básica do Gerês e da Escola Básica nº 1 de Rio Caldo

24 A 31 de março:
- “5 dias a Ler+ 5 minutos” – atividade de leitura por todas as turmas do 1º ciclo ao secundário
- Construção do painel “Gosto de ler porque…” (alunos do pré-escolar ao secundário)
- Exposição “A leitura” – exposição de trabalhos elaborados pelos EE dos alunos do 1º ciclo, alusivos à leitura (Biblioteca Escolar da
EBS de Terras de Bouro e Biblioteca Escolar da EB de Rio Caldo)
- Exposição “A arte de ler”
- Exposição de pequenos contos de obras da Educação Literária pelos alunos do 7º, 8º e 9º anos
- Oferta de marcadores de livros e de postais “Provérbios com livros” aos utilizadores das Bibliotecas Escolares

