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MARÇO, MÊS DA LEITURA 2020 

Tipo de 

atividade  

Nome da 

atividade 

Responsáveis Público-alvo Sinopse Datas Local 

Concurso Jogo da 

Língua 

Plano Nacional 

de Leitura, 

Antena 1, 

professora 

bibliotecária, 

8ºA 

Auditório da Antena 1 Um grupo de alunos 

responderá a questões sobre 

língua portuguesa, em 

direto para a rádio no 

programa “Jogo da Língua” 

da Antena 1. O programa 

tem o patrocínio do PNL.  

4 de 

março 

(4ªf.), 

pelas 14h 

Biblioteca 

Escolar e 

rádio: 

programa 

Antena 1 

Exposição de 

frases poéticas 

 

Jardim de 

Poesia 

 

Professora 

bibliotecária, 

Profª Rosário 

Pereira (ET) e 

7ºE 

Comunidade escolar 

 

Exposição de pequenos 

vasos de material reciclado 

dispostos na biblioteca com 

frases poéticas selecionadas 

por alunos.  

A partir 

de 6 de 

março 

(6ªf.) 

Biblioteca 

Escolar e 

espaço 

envolvente 
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Leitura 

expressiva de 

histórias 

 

Contar 

histórias aos 

pequeninos 

 

Professora 

bibliotecária e 

proª Paula 

Catarino: e prof. 

José Sebastião 

(Clube de 

Teatro), projeto 

"Leituras…com 

a biblioteca" 

Turma do 2º ano de 

escolaridade da Escola 

Básica Nossa Senhora do 

Monte Sião 

 

Leitura expressiva de 

histórias por alunos de 8º 

ano junto de crianças do 1º 

ciclo da Escola Básica Nossa 

Senhora do Monte Sião. 

6 de 

março 

(6ªf.) às 

11h00 

EB Monte 

Sião 

 

Workshop de 

escrita criativa 

com Isabela 

Figueiredo 

 

"A escrita e o 

mundo do 

papel" (Parte 

I) 

 

Professora 

bibliotecária e 

projeto 

"Leituras…com 

a biblioteca" 

 

Turma de 8º ano afeta ao 

projeto "Leituras…com a 

biblioteca", 

acompanhada pela profª 

Ana Paula Lopes 

A partir do conto "Beleza 

Infinita", a escritora  

desloca-se à ESARS, dialoga 

sobre o modo como uma 

história surge na 

imaginação do escritor e 

6 de 

março 

(6ªf.) às 

15h35 

 

Biblioteca 

Escolar 
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lança desafios de escrita 

criativa. 

Dramatização 

de contos 

tradicionais 

 

"A Tia 

Miséria" e 

"Comadre 

Morte" 

 

Professora 

bibliotecária e 

professor João 

Casaca: projeto 

"Leituras…com 

a biblioteca" 

 

Alunos e professores do 

projeto "Leituras…com a 

biblioteca". Outros 

interessados, de acordo 

com a lotação do espaço. 

 

Alunas do Curso 

Profissional de Técnico de 

Apoio Psicossocial, 

disciplina de Expressões, 

sob orientação do professor 

João Casaca, encenam e 

dramatizam contos 

tradicionais, com fantoches 

e outros objetos 

tridimensionais de sua 

autoria.    

10 de 

março 

(3ªf.) às 

10h  

Biblioteca 

Escolar 

 

Leitura 

performativa 

Leitura 

performativa 

Biblioteca 

Municipal do 

Alunos do ensino 

secundário 

Técnica da BMS lê texto de 

José Fanha 

11 de 

março 

(4ªf.) às 

Biblioteca 

Escolar 
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Seixal  11h30 

Dramatização 

de contos 

tradicionais 

 

Contar 

histórias aos 

pequeninos 

 

Professora 

bibliotecária e 

professor João 

Casaca: projeto 

"Leituras…com 

a biblioteca" 

 

Turma do 1º ano de 

escolaridade da Escola 

Básica Nossa Senhora do 

Monte Sião 

 

Dramatização de contos por 

alunos de 12º ano do Curso 

de Técnico de Apoio 

Psicossocial junto de 

crianças do 1º ciclo da 

Escola Básica Nossa 

Senhora do Monte Sião, 

com o auxílio de cenários e 

outros objetos 

tridimensionais fabricados 

pelos jovens contadores de 

histórias nas aulas de 

"Expressões". 

12 de 

março 

(5ªf.) às 

14h30 

EB Monte 

Sião 

 

Workshop de "A escrita e o Professora Turma de 8º ano afeta ao A escritora regressa à 18 de Biblioteca 
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escrita criativa 

com Isabela 

Figueiredo 

 

mundo do 

papel" (Parte 

II) 

 

bibliotecária e 

projeto 

"Leituras…com 

a biblioteca" 

 

projeto "Leituras…com a 

biblioteca", 

acompanhada pela profª 

Ana Paula Lopes 

ESARS, ouve as histórias dos 

alunos, comenta-as e 

premeia-as. As produções 

premiadas serão 

posteriormente publicadas 

no blogue da Biblioteca 

Escolar. 

março 

(4ªf.) às 

15h35 

 

Escolar 

Workshop 

 

"Aprender a 

contar 

histórias" 

 

Biblioteca 

Municipal do 

Seixal  

 

Alunos envolvidos no 

projeto "Leituras…com a 

biblioteca", 

acompanhados pelo prof. 

João Casaca e outros 

Susana Ramalho, técnica da 

CMS, orienta sessão com 

alunos sobre como contar 

histórias. A sessão será 

animada com coreografia. 

24 de 

março 

(3ªf.) às 

10h  

Biblioteca 

Escolar 

 


