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Semana da Leitura- "Liberta o leitor que há em ti" 

Este ano, a Semana da Leitura decorreu de 5 a 23 de março, no nosso agrupamento. O tema  foi  

"Liberta o Leitor que há em ti"  e as atividades foram  desenvolvidas inter-turmas,  inter-escolas , 

contando com a participação  de encarregados de educação,  em contexto de sala de aula ou na 

biblioteca .  

Na Escola Sede 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

No âmbito da disciplina de Linguagem e Comunicação, os formandos dos Cursos EFA (Educação e 

Formação de Adultos), das turmas B2+3_A e B2+3_B, realizaram trabalhos  com o título "Folhas 

Soltas" na Semana da Leitura, cujo  tema proposto era  "Liberta o Leitor que há em ti". 

Os formandos leram e, procuraram teatralizar, textos de Fernando Pessoa para os colegas, 

professores e funcionários da escola. Foi um momento encantador!!! 



 

 

EB da Cidade Sol 

As turmas da EB da Cidade Sol desenvolveram vários tipos de atividades na Semana da Leitura, tais 

como , por exemplo: peddy paper da leitura, assaltos de leitura, workshop de escrita criativa, 

desafios da Biblioteca Escolar- bandeirinhas de leitura, esculturas modulares, etc... 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

Podem ver aqui o filme! 

EB de Santo António 

No âmbito da Semana da Leitura, a nossa escola realizou muitas atividades. Todas as turmas 

participaram no desafio proposto pelas professoras bibliotecárias no sentido de se refletir sobre a 

importância da leitura nas suas vidas, escreveram uma frase e fizeram um desenho ( bandeirinhas da 

leitura). 

No dia 14 de março, a autora Isabel Ricardo veio à nossa escola para conversar com os alunos e 

contou-nos a história do “Coelho Avarento”. Os alunos adoraram este momento de partilha e 

fizeram muitas perguntas, que foram respondidas sempre com um sorriso. 

No final ainda houve tempo para tirar umas fotos e para uns autógrafos. Obrigada Isabel Ricardo 

pela sua simpatia e disponibilidade! 

https://drive.google.com/open?id=1M2YvY76y4v7-3fdYnY99BQiVZlnUg4lh


 

 

No dia 16 de março, tivemos na nossa escola, João Santos  que nos contou a história do 

Principezinho numa viagem ao Barreiro, uma história muito engraçada onde o Principezinho viaja 

pelo nosso concelho e vai descrevendo e contando curiosidades sobre algumas zonas históricas da 

nossa cidade. Agradecemos muito este momento que só foi possível graças ao Encarregado de 

Educação do aluno Guilherme Cavaco do 1º ano. 



 

 

 

Alguns  Encarregados de Educação participaram  com uma leitura partilhada.  



 

 



 

 



 

 



 

EB da Vila Chã 

No dia 22 de março na escola da Vila Chã, realizou-se uma atividade com toda a comunidade 

escolar inserida na Semana da Leitura. As turmas reuniram-se no polivalente e cada uma atuou para 

os presentes: colegas, docentes, assistentes operacionais... 

Ouviram-se lengalengas, poemas...dramatizaram-se histórias  de vários escritores... Foi um 

momento de convívio e partilha. 

 



 

 

 



 

 

EB de Penalva 

Foram convidados  Encarregados de Educação  para contar histórias. Irão  continuar no 3º Período. 

Construção de marcadores de livros para os alunos e pais. 

.... 

 



 

 

 

 

EB de Coina  

Intercâmbio de leitura  



 

 

Encontro  com  autores 

Ainda durante a Semana da Leitura , o nosso agrupamento contou com a presença de dois autores: 

8 de março - Filipe Pinto proporcionou um espetáculo pedagógico enriquecedor com a apresentação 

do seu livro O Planeta Limpo aos alunos do Pré escolar  e às turmas do 1º e 2º ano da EB da Cidade 

Sol. 

 



 

 

 

14 de março -  Isabel Ricardo marcou presença no Jardim de Infância da Fonte do Feto e na Escola 

Básica de St. António  e deliciou  alunos e professores com a sua história   "O Coelhinho Avarento". 

 



 

 

 



Mensagem 

 

Precisamos de cultivar o prazer de LER 

Os livros gostam de ser amados, 

de ser lidos e lembrados 

e de crescer com os meninos 

com que foram embalados. 

Os livros têm um sonho: 

o de ver outros livros nascer 

para que a paixão da leitura 

não possa nunca morrer . 

José Jorge Letria 

  

É verdade, LER, mergulhar na magia da leitura foi sempre uma atividade por mim preparada 

enquanto professora, mãe e agora avó. 

Sempre promovi atividades onde os alunos fossem chamados a devolver livros e estimulados a 

contar aquilo que leram, que os seus familiares mais velhos, irmãos e até avós lhe tinham contado. 

Mostravam pedaços da história, recontavam episódios que mais lhe agradavam, mergulhavam no 

mundo real, ou imaginário, dando vida a dois direitos referenciados na obra de Daniel Pennac: o de 

ler em voz alta e o de calar. 

Embora o nosso tempo seja de multiliteracias, cabe à escola o desafio de promover a Leitura e 

reconciliar aqueles que andam mais desavindos com ela. 

Mesmo diretora, serei sempre Professora, acredito que é preciso preparar as crianças e jovens para 

a Leitura, dar-lhe o gosto das letras, fazer-lhe sentir o lado expressivo da nossa Língua, o fluir da 

cumplicidade com o LIVRO. 



Colegas, pais, avós, amigos, tudo isto está nas nossas mãos e na determinação da nossa ação. 

A diretora 

Manuela Espadinha 

Atividades em parceria com o GISP 

5ª Feira Louca- Distribuição de roupas e brinquedos  em troca de mensagens 

 

 



 

 

GISP – Caça Talentos 



 

 

DIA DA MULHER 

Distribuição de frases inspiradoras ditas por Mulheres, bem como, papeis com desafios para 

interagir com a comunidade escolar, (exemplo: Dá um abraço a uma mulher vestida de cor de rosa, 

Diz uma palavra bonita, à primeira mulher depois de leres este papel, Sorri para uma Mulher que 

esteja triste, etc.). 

A atividade teve bastante adesão por parte dos alunos, bem como, dos assistentes operacionais e 

professores, que se mostraram bastante empenhados nos desafios, tiraram fotografias e levavam 

como recordação uma frase. 

 

Sala do GISP - Miniginásio 

No projeto “AtuAção”, dinamizado pelos estagiários Cátia Pita e Mário Costa da Licenciatura em 

Animação e Intervenção Sociocultural, da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico; 



- Apoio da Débora  da Escola Profissional Bento de Jesus Caraça; 

- Apoio do GISP  

Rádio Escolar – Atua Rádio 

Propusemos a criação de uma Rádio Escolar no Miniginásio, utilizando a mesma como ferramenta de 

intervenção, possibilitando aos alunos uma educação não formal, colaborativa e participativa, 

fomentando, assim, o respeito à diversidade de opiniões, o trabalhar em grupo, expor as suas ideias 

e gostos e ainda estimular o espírito criativo. 

 

Espaço A – Atuação 

O projeto “AtuAção” tem como principal temática o lazer e tempos livres dos alunos da Escola Sede. 

No decorrer do projeto, são realizadas diversas atividades que se inserem em eixos de intervenção 

prioritários, a dinamização da Sala Multifuncional e os clubes escolares  

 

GINCANA InterAção 

No dia 23 de março realizou-se a Gincana “Interação” sob o tema Interculturalidade e Respeito pelo 

Outro. A gincana contou com a participação de 60 alunos do 2º ciclo, realizou-se no Pavilhão 

Ginodesportivo e teve 5 postos que representavam os diferentes Continentes. Tivemos música, 

prova de sabores, mímica, jogo da glória, provérbios e identificação de personalidades marcantes! 

Foi uma tarde muito rica, onde se partilhou o conhecimento com muita diversão! Um muito 

obrigado aos alunos do Curso Profissional de Restauração Mesa e Bar (11º D) por todo o apoio 

prestado na condução das equipas pelos diferentes postos! Com o envolvimento de todos 

conseguimos grandes feitos! 



 

 

 



Seminário- Flexibilidade Curricular 

O seminário foi ministrado pelo Dr. Vítor Alaíz, no âmbito do seu apoio ao Agrupamento e na 

sequência da preparação do próximo ano letivo. 

Foi uma das etapas de preparação da implementação da Flexibilidade Curricular no Agrupamento. 

 

 

 



Concurso Pangea/ Colab 

 

 

Ação de sensibilização sobre Incêndios Florestais- 5ºC 

  

No dia 19 de março na EBSSA, os alunos do 5C tiveram uma Ação de sensibilização sobre Incêndios 

Florestais com os Mestres Florestais da GNR, Agente Coelho (pai do aluno Gonçalo Coelho do 5ºC) e 

Agente Leão. Alunos muito atentos e cheios de curiosidade. Muito obrigada pela presença. 

Aprendemos muito! 

 



Festa Monstrinha 

As crianças do Pré escolar da Fonte do Feto participaram na Festa Monstrinha  realizada na Escola 

Secundária de Santo André. 

 

 

As nossas fotos 

Visitas de Estudo 

Museu da Criança - Pré escolar da Fonte Feto 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1R8569z49E7sbvBgNKj7JBeLfHk5J7I1W?usp=sharing


 

As nossas fotos 

Museu das Comunicações 

  

De forma a consolidar conhecimentos e sensibilizar os alunos para a importância das Tecnologias da 

Comunicação e Informação, foi realizada, no passado dia 21 de Março, uma Visita de Estudo a Lisboa. 

Os alunos das turmas  A, B, C e D do oitavo ano e a turma D+E do décimo primeiro ano; visitaram as 

exposições sobre a "Casa do Futuro";  “Vencer a Distância: Correios e Telecomunicações” e "canos 

Submarinos" presentes no Museu das Comunicações, bem como, visita aos Jardins da Gulbenkian  

Os 77 alunos presentes fizeram-se acompanhar pelos professores  Cristiana Silva Pinto; Ângela 

Silva; Sandra Semelhe; Paulo Barbosa; Isabel Santana; Élia Timóteo; Ana Rita Nápoles e Vera Reis. 

Todos, professores e alunos, mostraram o seu agrado por esta aula em espaço aberto e a Visita de 

Estudo foi um sucesso. 

https://drive.google.com/drive/folders/1iC0_Ep7NSidiGQ6sY4DuA2tt5I-4w93a?usp=sharing


 

 

 

Visita à Faculdade de Letras 

No dia 23 de março os alunos do 11ºB/C e 12ºA e B visitaram a Faculdade de Letras, na Cidade 

Universitária, de manhã. 



À tarde tiveram a possibilidade de visitar  o Lisboa Story Centre e conhecer a história de Lisboa 

desde os seus primórdios até à atualidade.  

Subiram, ainda, ao arco da Rua Augusta onde puderam disfrutar de uma vista maravilhosa sobre 

Lisboa. 

 

 



Contacte-nos 

 

Coordenação do Grupo de Informação e Comunicação:  

Professoras Fernanda Mendes, Luísa Ferreira, Teresa Patita 

 

Contacto:  

Agrupamento de Escolas de Santo António 

Rua António Aleixo, 2835-511 Santo António da Charneca 

newsletter@escolasdestantonio.edu.pt  

 

http://www2.escolasdestantonio.edu.pt 

http://www2.escolasdestantonio.edu.pt/
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