
 

 

SEMANA DA LEITURA 

- 13 a 17 de março - 

 

 

 

 

 

Nota: Nos dias em que não estou nesta escola os colegas podem sempre recorrer aos livros dos Baús, para dinamizarem mais 
momentos de leitura. 
 

 

 

 

 

 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

9h30m às 10h 

Projeção do vídeo “A 

montanha de livros mais 

alta do mundo”, uma 

história de Rocio Bonilla - 

2ºA+2ºB 
 

Leituras à Solta 
(recreio/salas, gabinete da 

coordenadora) 

 

Sugestão: Os Professores 

Titulares de Turma podem 

enviar dois alunos do 4º ano 

para lerem numa sala JI. 

 

Leituras à Solta 
(recreio/salas, gabinete da 

coordenadora) 

 

Sugestão: Os Professores 

Titulares de Turma podem 

enviar dois alunos do 3º 

ano para lerem numa sala 

de JI. 

 

 

Leituras à Solta 
(recreio/salas, gabinete 

da coordenadora) 

 

Sugestão: Os Professores 

Titulares de Turma 

podem enviar dois 

alunos para lerem no 

gabinete da 

coordenadora. 

 

 

Leituras à Solta 
(recreio/salas, gabinete da 

coordenadora) 

 

Sugestão: Os Professores 

Titulares de Turma podem 

enviar dois alunos do 1º 

ano para lerem numa sala 

de JI. 

11h 
“Os Neurocientista vão à 

Escola”(Palestra) - 4ºA 

12h 
“Os Neurocientista vão à 

Escola” (Palestra) - 4ºB 

14h15m às 15h 

Projeção do vídeo “A 

montanha de livros mais 

alta do mundo”, uma 

história de Rocio Bonilla - 

1ºA+1ºB 

 

 

 

 

EB1/JI MLDR 



 

 

SEMANA DA LEITURA 

- 13 a 17 de março - 

 

 

 

 

 

Nota: Nos dias em que não estou nesta escola os colegas podem sempre recorrer aos livros dos Baús, para dinamizarem mais 
momentos de leitura. 
 

 

EB1/JI GALINHEIRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

9h15m às 10h 15m 

 

Leituras à Solta 
(recreio/salas, gabinete da 

coordenadora) 

 

Sugestão: Os Professores 

Titulares de Turma podem 

enviar dois alunos do 2º 

ano para lerem numa sala 

de 4ºano. 

Projeção do vídeo “Todos no 

Sofá”, uma história de Luísa 

Ducla Soares -  

UAE+JIA+JIB+JIC 

 

Leituras à Solta 

 
(recreio/salas, gabinete da 

coordenadora) 

 

Sugestão: Os Professores 

Titulares de Turma podem 

enviar dois alunos do 3º 

ano para lerem numa sala 

de 1º ano. 

 

Leituras à Solta 
 

(recreio/salas, gabinete da 

coordenadora) 

 

Sugestão: Os Professores 

Titulares de Turma podem 

enviar dois alunos para 

lerem no gabinete da 

coordenadora. 

 

 

 

 

Leituras à Solta 

 
(recreio/salas, gabinete da 

coordenadora) 

 

Sugestão: Os Professores 

Titulares de Turma podem 

enviar dois alunos do 1º ano 

para lerem numa sala de JI. 

11h 
Encontro com o contador de 

Histórias Bruno Batista - 

3ºA+3ºB 

12h 
Encontro com o Contador de 

Histórias Bruno Batista - 

4ºA+4ºB 

14h15m às 15h15m 

Projeção do vídeo “A 

montanha de livros mais alta 

do mundo”, uma história de 

Rocio Bonilla - 2º A+2ºB 



 

 

SEMANA DA LEITURA 

- 13 a 17 de março - 

 

 

 

 

 

Nota: Nos dias em que não estou nesta escola os colegas podem sempre recorrer aos livros dos Baús, para dinamizarem mais 
momentos de leitura. 
 

 

EB1/JI PJMRM 

 

 

 

 

 

 

 

 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

9h30m às 10h15m 

 

Leituras à Solta 
(recreio/salas, gabinete da 

coordenadora) 

 

Sugestão:  Os Professores 

Titulares de Turma podem 

enviar dois alunos para 

lerem no gabinete da 

coordenadora. 

 

Leituras à Solta 
(recreio/salas, gabinete da 

coordenadora) 

 
Sugestão:  Os Professores 

Titulares de Turma podem 

enviar dois alunos dois 

alunos do 4º ano para lerem 

numa sala de 1º ano. 

Encontro com a escritora 

Rita Mira - 3ºB+2ºA 

 

Leituras à Solta 
(recreio/salas, gabinete da 

coordenadora) 

 

 Sugestão:  Os Professores 

Titulares de Turma podem 

enviar dois alunos dois alunos 

do 3º ano para lerem numa 

sala de 2º ano. 

 

Leituras à Solta 

 
(recreio/salas, gabinete da 

coordenadora) 

 

Sugestão:  Os Professores 

Titulares de Turma podem 

enviar dois alunos dois alunos 

do 2º ano para lerem numa 

sala de JI. 

11h Construção da 

Personagem Yuki - 4ºA 

11h45m Construção da 

Personagem Yuki - 4ºB 

12h15m 
Construção da 

Personagem Yuki - 4ºC 

14h às 15h 15m 
Encontro com a escritora 

Rita Mira - 3ºA+2ºB 



 

 

SEMANA DA LEITURA 

- 13 a 17 de março - 

 

 

 

 

 

Nota: Nos dias em que não estou nesta escola os colegas podem sempre recorrer aos livros dos Baús, para dinamizarem mais 
momentos de leitura. 
 

 

 

 

 

 

 

2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

 

9h15m às 10h15m 
 

 

Leituras à Solta 
(recreio/salas, gabinete 

do coordenador) 

 
Sugestão:  Os Professores 
Titulares de Turma 
podem enviar dois alunos 
do 4º ano para lerem 
 numa sala de 1º ano. 

 

 
 

Leituras à Solta 
(recreio/salas, gabinete do 

coordenador) 

 
Sugestão:  Os Professores 
Titulares de Turma podem 
enviar dois alunos do 3º 
ano para lerem numa sala 
de JI. 

 

 
Leituras à Solta 

(recreio/salas, gabinete do 
coordenador) 

 
Sugestão: Os Professores 
Titulares de Turma podem 
enviar dois alunos do 2º ano 
para lerem numa sala de JI.  

Projeção do vídeo “A montanha de 
livros mais alta do mundo”, uma 
história de Rocio Bonilla - 1ºB+2ºA 

 

 

Leituras à Solta 
(recreio/salas, gabinete do 

coordenador) 

 
Sugestão:  Os Professores 
Titulares de Turma podem 
enviar dois alunos para lerem no 
gabinete d0 coordenador. 

 

11h30m às 12h30m 

Encontro com o contador de 
Histórias Bruno Batista na EB2,3 do 
Alto do Lumiar - 3º A+4ºA 

 

14h15 às 15h15m 

Projeção do vídeo “A montanha de 
livros mais alta do mundo”, uma 
história de Rocio Bonilla - 1ºA+2ºB 

 

 

 

 

EB1/JI DR. NCF 


