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SEMANA DA LEITURA: Ler! A qualquer hora, em qualquer lugar! | FREI | 5 a 9 DE MARÇO 

 

Dia/Hora 2ª feira (05/03) 3ª feira (06/03) 4ª feira (07/03) 5ª feira (08/03) 6ª feira (09/03) 

8:15-9:00 
*Abertura da semana 
da Leitura – Leituras 
surpresa (alunos do 
clube do Leitor) 
Salas de aula 
*Jogo da Glória 

*Já sei fazer e ler QRcodes 
Turma  5º3 (Cidadania e 
desenvolvimento) 

*Escrita a 4 Mãos – 2º ciclo 
*Passatempo “Quem é 
Quem?” 

*Oficina de Lenços de 
Namorados 
*Leituras de poemas de amor 

*Leituras na Rádio- alunos da Rádio e do 
Clube do Leitor 
*Galeria de fotos “ O Meu livro favorito” 

9.00-9:45 

*Escrita a 4 Mãos – 2º ciclo 
*Passatempo “Quem é 
Quem?” 

*Oficina de Lenços de 
Namorados 
*Leituras de poemas de amor 

*Leituras na Rádio- alunos da Rádio e do 
Clube do Leitor 
*Galeria de fotos “ O Meu livro favorito” 

10.00-10:45 *Jogo da Glória 
*Já sei fazer e ler QRcodes 
Turma 5º1 (Cidadania e 
desenvolvimento) 

*Escrita a 4 Mãos – 3º ciclo 
*Passatempo “Quem é 
Quem?” 

*Oficina de Lenços de 
Namorados 
*Leituras de poemas de amor 

*Leituras na Rádio- alunos da Rádio e do 
Clube do Leitor 
*Galeria de fotos “ O Meu livro favorito” 
*Tub a ler+ em viagem 
6 alunos 6º3  
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10.45-11:30 *Jogo da Glória 
*Galeria de fotos “O Meu livro 
favorito” 

*Escrita a 4 Mãos – 3º ciclo 
*Passatempo “Quem é 
Quem?” 

*Oficina de Lenços de 
Namorados 
*Leituras de poemas de amor 

*Leituras na Rádio- alunos da Rádio e do 
Clube do Leitor 
*Galeria de fotos “ O Meu livro favorito” 

11.45-12:30 *Jogo da Glória 

*Já sei fazer e ler QRcodes 
Turma 5º5 (Ed.Tecnológica) 
*Galeria de fotos “O Meu livro 
favorito 

*Escrita a 4 Mãos – 3º ciclo 
*Passatempo “Quem é 
Quem?” 

*Oficina de Lenços de 
Namorados 
*Encontro com Escritores: 
Sónia Esteves 
8º1 e 9º1 

*Leituras na Rádio- alunos da Rádio e do 
Clube do Leitor 
*Galeria de fotos “ O Meu livro favorito” 

12.30-13:15 *Jogo da Glória 

*Já sei fazer e ler QRcodes 
Turma 5º2 (Cidadania e 
desenvolvimento) 
 *Galeria de fotos “O Meu 
livro favorito” 

 

*Oficina de Lenços de 
Namorados 
*Encontro com Escritores: 
Sónia Esteves 
8º1 e 9º1 

*Leituras na Rádio- alunos da Rádio e do 
Clube do Leitor 
*Galeria de fotos “ O Meu livro favorito” 

13:30-14:15    
*Passatempo “Quem é 
Quem?” 

 
*Leituras na Rádio- alunos da Rádio e do 
Clube do Leitor 
*Galeria de fotos “ O Meu livro favorito” 

14.15-15:00   
*Galeria de fotos “ O Meu 
livro favorito” 

*Passatempo “Quem é 
Quem?” 

 
*Leituras na Rádio- alunos da Rádio e do 
Clube do Leitor 
*Galeria de fotos “ O Meu livro favorito” 

15.15-16:00 
 *Jogo da Glória 
  

*Galeria de fotos “ O Meu 
livro favorito” 

*Passatempo “Quem é 
Quem?” 

*Galeria de fotos “O Meu livro 
favorito 

*Leituras na Rádio- alunos da Rádio e do 
Clube do Leitor 
*Galeria de fotos “ O Meu livro favorito” 

16:00-16:45 
*Jogo da Glória 
 

 
*Passatempo “Quem é 
Quem?” 

*Galeria de fotos “O Meu livro 
favorito 

*Leituras na Rádio- alunos da Rádio e do 
Clube do Leitor 
*Galeria de fotos “ O Meu livro favorito” 
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