
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da Terra e do Mar: Ler com Prazer, Emoção e Risos  

 Durante 15 / 20 minutos, os alunos leem na escola o seu livro favorito ou outro à escolha; - EB 

Refojos 

 Sessão de contos (por professor ou aluno) – EB Refojos; EB Barros; EB Fieiro; 

 Leitura livre: Escolha de um livro na biblioteca e seleção de um espaço a gosto para fazer a 

leitura individual do mesmo (jardim, biblioteca, polivalente…) - EB Aldeia; EB Teso 

 Leitura de textos/livros com sentido de humor. – EB Teso 

 Troca/empréstimo de obras entre os alunos para lerem ao longo do mês  

(No caso do pré-escolar a leitura será feita na sala de aula). – EB Agro Velho 

 Hora do Conto em inglês – Todas as escolas  

 Concurso de Videocasts - RF4 – EB Refojos;  EB Aver-O-Mar (Português/Inglês/Francês) 

 TODOS A LER – leituras à solta nas salas de aula / dia 14 março – Agrupamento 

 LER COM A MATEMÁTICA: ler poesia e reescrever em linguagem matemática – EB Aver-O-Mar 

 Ler Sophia na Rádio Onda Viva – gravação de podcast para emissão na rádio local / ação 

concelhia – EB Aver-O-Mar 

 

Da Terra e do Mar: Ler e Escrever com a Comunidade 

 Visita de Pais e ou outros agentes da comunidade à escola para ler histórias nas turmas – EB 

Refojos; EB Aldeia; EB Barros; EB Agro Velho 

 Requisição conjunta de livros Pais e Filhos – EB Refojos 

 Conto em vai e vem (elaboração de uma história pelos Encarregados de Educação de todas as 

turmas, inclusive os EE do Pré-Escolar) – EB Aldeia 

 Sacos de Compras: desafio lançado aos Pais, sensibilização para a proteção dos Oceanos - EB 

Teso; 

 Recolha de provérbios relacionados com o Mar e a Terra pelas famílias e construção de um 

painel coletivo. – EB Navais 

 Leitura pelos encarregados de educação de obras relacionadas com o tema: “Rosa e os feitiços 

do mar”; “Lendas do Mar”; “O Dia Em que o Mar Desapareceu”; “O Peixe e o Pescador” – EB 

Navais 

 Escrever e ilustrar uma história coletiva com a ajuda dos professores e pais. – EB Agro Velho 

 “Ler é”… Criação de um painel com trabalhos dos pais - EB Fieiro 

 Leituras inter-turmas – EB Barros; EB Agro Velho 

 Intercâmbio entre turmas (3º e 4º) – leitura de histórias na língua Inglesa. – EB Fieiro; EB Aldeia 

 Danças e cantares da tradição local, com a participação de um encarregado de educação 

pertencente ao rancho Folclórico “Os Camponeses de Navais” – EB Navais 

Leituras da Terra & do Mar 
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 Miúdos a votos – RF4 – EB Refojos; EB Aver-O-Mar (2ºCEB) 

 A Várias Mãos – projeto concelhio de escrita colaborativa – EB Navais 

 

Da Terra e do Mar: Ler pelo Olhar de Outrem 

 À conversa com… Dina Sachse - ilustradora  (a confirmar) – Todas as escolas 

 Visualização e exploração d’Os Direitos do Leitor de Daniel Pennac, na biblioteca. – EB Fieiro; 

 Visualização de um filme alusivo à importância da leitura – EB Fieiro 

 Visita da “Nené” (teatro) – Todas as escolas 

 Teatro musicado “Vou pintar o meu planeta” – EB Agro Velho 

 Visita a uma gráfica “Norprint” – EB Agro Velho 

 À Conversa com… Manuela Ribeiro – escritora e organizadora do evento Correntes D’Escritas – 

EB Aver-O-Mar 

 Sessão de Leitura Expressiva com Ana Esteves A Vida Mágica da Sementinha – EB Aver-O-Mar 

 Sessão de poesia por ex-aluno do Agrupamento – EB Aver-O-Mar 

 Encontro com…Luís Silva – ilustrador – EB Aver-O-Mar 

 

Da Terra e do Mar: Ler, Pensar e Criar, com Cor e Ritmo 

 Apresentação do tema adotado pelo agrupamento “Leituras, Terra & Mar!” com a leitura de um 

poema sobre o Mar / Oceanos. – EB Teso 

 Apresentação do subtema adotado pela escola: “Ler …como vivência de emoções, o exercício 

da fantasia e da imaginação!” - EB Aldeia 

 Decoração dos espaços com pinturas, pensamentos, mensagens relacionadas com a leitura e os 

livros - EB Aldeia; EB Agro Velho 

 Elaboração de pinturas abstratas, recorrendo a técnicas diversas, que retratem sentimentos 

vivenciados aquando da audição de uma canção que aborde uma das temáticas: árvores, 

primavera, planeta Terra… articulação com Inglês - EB Teso 

 Decoração do polivalente com Sacos de compras de tecido, embelezados pelas famílias (desafio 

lançado previamente). Os sacos, que terão por finalidade substituir os sacos plásticos, serão 

decorados (pintura, colagem, bordados…); - EB Teso 

 Construção de marcadores de livros – EB Barros; EB Fieiro; EB Agro Velho 

 Exposição, na Biblioteca, de trabalhos elaborados pelos alunos, na semana anterior, alusivos ao 

tema Ler é… – EB Fieiro 

 Criação de quadros coletivos com desenhos e resenhas dos livros e histórias lidas ou ouvidas da 

sua preferência. – EB Agro Velho 

 Escrita criativa de textos e mensagens relacionadas com os livros e com o ato de ler – EB Agro 

Velho 

 Decoração do hall de entrada e Biblioteca – EB Aver-O-Mar 

 Elaboração de Pendente da Leitura – EB Aver-O-Mar 

 Histórias Kamishibai: uma tradição oriental de contar histórias – EB Refojos; EB Aver-O-Mar 

 As Palavras na Imagem – desafio aos alunos de 2º / 3º CEB de legendagem de uma imagem 

dada a partir deste mote – EB Aver-O-Mar 

 Contos Tweet – workshop de escrita – EB Aver-O-Mar 

 Rodapé – ler os Media – EB Aver-O-Mar 



 

 

Da Terra e do Mar: Ler e Escrever para Preservar o Ambiente 

 Leitura de histórias alusivas à preservação do ambiente – EB Aldeia; 

 Criação da árvore da esperança (onde serão registadas mensagens sobre a preservação da 

natureza)- EB Teso 

 Construção de um texto instrucional Receita para preservação dos Oceanos ou Construção da 

área vocabular de Mar/Oceano acompanhada das respetivas ilustrações (elaboração de 

cartazes). Articulação com Inglês – EB Teso 

 Construção de Sacos de compras (desafio aos pais) que contemplarão uma palavra / frase de 

sensibilização para proteção dos Oceanos. – EB Teso 
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