SEMANA DA LEITURA 11 a 15 de março
HOJE LEITOR, AMANHÃ LEITOR
O Mar de Sophia – Centenário de Sophia de Mello Breyner Andresen
Pré-escolar
Exposição: O Mar de Sophia – Centenário de Sophia de Mello Breyner Andresen
As escolas irão receber pequenos cartazes alusivos à vida e obra desta escritora e farão uma
breve exposição para comemorar o centenário do seu nascimento. Podem convidar os
pais/Encarregados de Educação a visitar a exposição.
Partilhando Histórias, distribuindo afetos…texto de Sophie Carquain
Este texto fala dos valores que nos dias de hoje andam um pouco esquecidos e o objetivo do
texto é que não se esqueçam as palavras agradáveis e que as exercitemos no nosso dia-a-dia.
Sugestão de atividade: alunos e professores podem construir um painel/mural com palavras
cinzentas e palavras cor-de-rosa (que podem constar do texto ou não).

Leitura porta a porta
Nas salas da Educação Pré-Escolar será colocada na porta uma imagem de Sophia com uma
pequena biografia e a capa do livro ”A Menina do Mar”, com imagens das personagens para
despertar a curiosidade.

Lê comigo!
Leitura o livro –“ A menina do mar” de Sophia de Mello Breyner Andresen
Este livro será adaptado para os alunos desta faixa etária e poderá ser lido durante toda a
semana.
Sugestão de atividade: professores e alunos podem elaborar um painel com as várias
personagens da história e fazer a sua descrição física e psicológica ou construir um fundo do
mar com os vários animais e plantas que fazem parte da história.

Minutos de Poesia
Todos os dias da semana os alunos são convidados a ouvir um poema de Sophia. Os poemas
mais fáceis poderão ser memorizados ou até tentar a dramatização.

Estreitar Laços – Os pais são convidados a virem à sala do seu educando contar uma história,
escolhida e preparada por si.

1ºCiclo
Exposição: O Mar de Sophia – Centenário de Sophia de Mello Breyner Andresen
As escolas irão receber pequenos cartazes alusivos à vida e obra desta escritora e farão uma
breve exposição para comemorar o centenário do seu nascimento. Podem convidar os
pais/Encarregados de Educação a visitar a exposição.
Partilhando Histórias, distribuindo afetos…texto de Sophie Carquain
Este texto fala dos valores que nos dias de hoje andam um pouco esquecidos e o objetivo do
texto é que não se esqueçam as palavras agradáveis e que as exercitemos no nosso dia a dia.
Sugestão de atividade: alunos e professores podem construir um painel/mural com palavras
cinzentas e palavras cor-de-rosa (que podem constar do texto ou não).

Leitura porta a porta
Nas portas das salas serão colocados cartazes com: biografia, curiosidades, resumos de
obras,… da autora Sophia de Mello Breyner.

Lê comigo!
Leitura o livro –“ A menina do mar” de Sophia de Mello Breyner Andresen
Este livro será adaptado para os alunos desta faixa etária e poderá ser lido durante toda a
semana.
Sugestão de atividade: professores e alunos podem elaborar um painel com as várias
personagens da história e fazer a sua descrição física e psicológica ou construir um fundo do
mar com os vários animais e plantas que fazem parte da história.

Minutos de Poesia
Todos os dias da semana os alunos são convidados a ouvir um poema de Sophia.

Estreitar Laços – Os pais são convidados a virem à sala do seu educando contar uma história,
escolhida e preparada por si.

2º e 3º Ciclo
Exposição: O Mar de Sophia – Centenário de Sophia de Mello Breyner Andresen
As escolas irão receber pequenos cartazes alusivos à vida e obra desta escritora e farão uma
breve exposição para comemorar o centenário do seu nascimento. Podem convidar os
pais/Encarregados de Educação a visitar a exposição.
Partilhando Histórias, distribuindo afetos…texto de Sophie Carquain
Este texto fala dos valores que nos dias de hoje andam um pouco esquecidos e o objetivo do
texto é que não se esqueçam as palavras agradáveis e que as exercitemos no nosso dia-a-dia.

Leitura porta a porta
Nas portas das salas/entrada dos pavilhões serão colocados cartazes com: biografia,
curiosidades, resumos de obras,… da autora Sophia de Mello Breyner.

Lê comigo!
Leitura do conto –“ A Árvore” de Sophia de Mello Breyner. Neste conto, encontramos, como
em tantas outras obras da autora, a valorização da natureza, da harmonia e do equilíbrio.

Minutos de Poesia
Todos os dias da semana os alunos são convidados a ouvir um poema de Sophia.

Música para os meus ouvidos – Com a colaboração do professor de Educação Musical, será
declamado por alunos do Clube de Teatro, o poema: “Fundo do Mar”, pelas várias instalações
da escola (secretaria, bar, cantina, sala dos professores, salas de aulas, …)

It’s time for storytelling – leitura de um pequeno conto em inglês para os alunos do 5º ano na
Biblioteca da Escola. (EB Gandarela)

Para todos:
Mural na Biblioteca Escolar/ Mural em Padlet - "Estou a ler..." e "Lembras-te do teu primeiro
livro? Diz-nos qual é!"

