LEITURA

Dia 07 de março
(2ª feira)

Dia 08 de março
(3ª feira)

Dia 09 de março
(4ª feira)

Dia 10 de março
(5ª feira)

Dia 11 março
(6ª feira)

_________________________ ______________________________________ ____________________________ ______________________________ _______________________________
13:00 - 14:45 horas
08:00 - 10:00 horas (10.ºano)
14:00 - 18:00 horas
11:50 – 12:30 horas
14:50 - 16:45 horas
“Pão com Manteiga e
14:50 - 16:45 horas (11.ºano)
“Concurso Nacional de Leitura (CNL)”
“Leituras do Mundo”
“Poesiarte”
Poesia”
“Pão com Manteiga e Poesia”
Fase Municipal: Prova Oral
Vamos ler poesia, em
contacto com a natureza,
para que o sentir fale mais
alto!...
Os alunos apurados na prova municipal (de
Em seguida, o grupo-turma caráter escrito), vão representar o seu nível de
vai criar um poema ilustrado, ensino, numa prova oral, conjuntamente com
com uma fotografia (captada os alunos das restantes escolas do concelho.
no momento em que se Dinamizadores: Rede de Bibliotecas Concelhia
saboreia o pão com manteiga Público-alvo: Alunos apurados na prova escrita
e se contempla a Serra do Convidados: Alunos e profs. acompanhantes
Louro), acompanhados pelas Local: Biblioteca Municipal de Palmela
docentes.
Dinamizadora: Vera Silvestre
Público-alvo: 9.º F
Convidada: Marlene Farrim
Local: Serra do Louro

Evento, tal como já descrito,
mudando
apenas
os
alunos
participantes
e
a
estagiária
Leitura de textos diversos, de vários acompanhante.
idiomas, em que os protagonistas Dinamizadora: Vera Silvestre
são os alunos da disciplina de PLNM. Público-alvo: 10.º GPSI e 11.ºGPSI_V

Momento de degustação de textos
Convidada: Alícia Martins
Dinamizadora: Dinora Ferreira
poéticos,
protagonizado
pela
Público-alvo: Alunos de PLNM-ES/EB Local: Serra do Louro
escritora Graça Costa, que
Convidados: Alunos e professores
10:00 - 11:45 horas
costuma dizer que a sua escrita é
Local: Biblioteca
“Sandra
Carvalho vem à escola”
uma forma de “emprestar a alma
Encontro
com
uma das escritoras
aos dedos para que ela possa *Participação mediante inscrição
portuguesas
mais
conceituadas do
falar”.
prévia.
romance fantástico,
Este encontro com a poesia,
14:50 - 16:45 horas
autora da coleção
possibilita
a
intervenção
de
outros
“Pão
com Manteiga e Poesia”
16:50 - 18:35 horas
“A saga das pedras
participantes, desde que inscritos. Ação, tal como já descrita, mágicas”
“Pão com Manteiga e Poesia”
e
de
mudando apenas os alunos outros romances de
Atividade, tal como descrita anteriormente, Dinamizadora: Graça Costa
participantes
e
a
docente sucesso.
diferindo apenas os alunos participantes e a Público-alvo: Profs. e alunos do ES convidada.
Convidados: GBECP, outros
docente convidada.
Dinamizadora: Sandra Carvalho
Dinamizadora: Vera Silvestre
Local: BE/CRE
Público-alvo: Profs. e alunos do EB e
Dinamizadora: Vera Silvestre
Público-alvo: 11.º AE_TAR
ES
Público-alvo: 8.º C
*Participação mediante inscrição Convidada: Célia Batista
Convidados: GBECP, outros
Convidada: Dina Noé
Local: Serra do Louro
prévia.
Local: BE/CRE
Local: Serra do Louro
*Requer inscrição prévia.

