
 

Organização da biblioteca escolar com o apoio 

do Diretor, da sua direção, do Agrupamento de 

Língua Portuguesa e de todos (as) os (as) 

docentes do agrupamento de escolas Verde 

Horizonte de Mação. 

A relevância do ato de ler, a partilha do 

gosto que decorre da experiência da 

leitura é uma oportunidade para se 

estreitarem laços e para se cimentarem 

partilhas, para propiciar um crescente 

conhecimento de cada um e dos outros, 

para estimular a imaginação, o sonho e 

a compreensão da realidade e do mun-

do. 

http://www.rbe.min-edu.pt/


Calendarização das atividades 

  
       

                  24 de fevereiro, 6ª feira 

 

 

9h.55m.Turmas:5ºA;5ºB,5ºC;6ºA;6ºB; peça de    

teatro, "Ali Babá e os Quarenta Ladrões" texto 

inserido no plano nacional de leitura e nas 

metas curriculares do 5º e 6º ano com o grupo 

de teatro AtrapalhArte. Local: cineteatro. 

20 de fevereiro, 2ª feira 

              Abertura da Semana da Leitura  
          

Neste dia será enviado por mail a todo o 
corpo docente, o programa da Semana 
de Leitura. Solicitamos que o professor 
de a conhecer aos alunos o respetivo 
programa. 

 
 
             9h.55m.Turmas: 10ºA-AC 10ºB-LH;10º B-SE;10º C

-Mc;10º C-Tc;10º D-Rs 11º-D- Es, à conversa 
com Filipe Faria e Rafael Loureiro. 
Local:auditório.   

 
 

            11h.05m.Turmas:11ºA-CT;11ºA-LH;11ºA-SE;11-

Mc;11ºCRs;11ºC- Sa,12ºA CT;12ºA-LH;12ºb-

Rs;12ºB-Mc; à conversa com Filipe Faria. 

Local:auditório. 

    

 

 

                   

 

                    11h.05m. Inauguração Do Portal e Catálogo 

Concelhio da Rede de Bibliotecas 

Escolares:Local: Auditório: José Almeida e 

Vasco Estrela. Turmas. 6º A; 9º A; e 12º A-LH e 

12º A CT. 

                           Aberto a todos que queiram assistir. 

 

9h.55m.Turma: 9ºA e 9º B, à conversa com: 

Carlos Gueifão Local: Auditório. 

     

        22 de fevereiro, 4ª feira 

 

9h.00m.Turma:11º-D-Es, à conversa com:  

Amândio Mateus Local: Sala de aula,A 14. 

        
 
         23 de fevereiro, 5ª feira 
 
9h.Turma: 6ºA, à conversa com: Saldanha 

Rocha Local: Sala de aula, A 13. 

 

 
 
 
 

14h.30m.Turmas:7ºA;7ºB;7ºC;8ºA;8ºB; 

9ºA; 9ºB; peça de teatro, "Os Bichos" a 

partir da obra de Miguel Torga", inserido 

no plano nacional de leitura e metas 

Curriculares do 7º 8º 9º anos de 

escolaridade, com o grupo de teatro 

AtrapalhArte. Local: cineteatro. 

 


