
  

10:00 Oferta de livros no Hospital 

Santo André – Hospital Distrital de Leiria 

nos Serviços de Pediatria  
  

14:00 Oferta de marcadores nos cafés, 

com referência aos 400 anos de Francisco 

Rodrigues Lobo 
  

15:00 ManiFESTA-te pela LEITURA 

Online, em diversas línguas - Rede de 
Biblioteca Escolares 
 

17:30 Entrega de Prémios e anúncio 

dos vencedores do concurso de escrita 

criativa em Homenagem a Francisco 

Rodrigues Lobo, na Biblioteca Municipal de 

Leiria 



Programa local – Bibliotecas do Agrupamento de Escolas de 
Colmeias  
 
Biblioteca Escolar de Colmeias 
- exposição alusiva ao tema do mês - MÊS DA TERRA - com objetos de 
trabalho no campo em conjunto com livros de proteção da natureza;  
- exposição de mapas, atlas e jogos sobre a Terra; 
- exposição "Livros às Avessas";  
- atividade em articulação com Geografia (3º ciclo), com a identificação dos 
diferentes países na “Árvore do Mundo”; 
- sessão informativa sobre plantas invasoras, no âmbito do projeto Eco-
Escolas  (8º ano); 
- decoração de chapéus com materiais reciclados (projeto Eco-Escolas).  
 

Biblioteca Escolar de Bidoeira de Cima 
- animação de leitura com álbuns sem texto: A Piscina, de Ji Hyeon Lee 
e Oh!, de Josse Goffin. 
 

Biblioteca Escolar de Boa Vista 
 - animação de leitura com o “livro ilustrado” A Manta, de Isabel Minhós 
Martins e Yara Kono.  

 
Programa local – Bibliotecas do Agrupamento de Escolas de D. 
Dinis 
 

Biblioteca Escolar D. Dinis 
- Vídeo Leitura “Um Livro”, de Luísa Dacosta em “História Com Recadinho”, pelo 
Professor Luís Lobo Henriques 
- Ideias, criatividade e escrita - Partilha de Trabalhos de Escrita Criativa – 
Professores e Alunos 
- Nós e os livros – Partilhas de Leitura - Alunos  
 
 

 

- Frases e pensamentos sobre livros – Lettering por Luna Julião 7ºA 
- Conversas com o Autor - Nuno Matos Valente 
- #CopyPaste Não ao plágio! - Clube de Fantoches do Agrupamento de Escolas D. 
Dinis (Pais e Encarregados de Educação) 
- Projeto Brain Ideas - Quiz Interativo sobre a Propriedade Intelectual 
- À procura da Fonte perdida - Quiz Interativo sobre Referências bibliográficas 
- Exposição de trabalhos no âmbito da “Educação literária – Leitura recreativa” 

 
Programa local – Bibliotecas do Agrupamento de Escolas de 
Domingos Sequeira 
 

Biblioteca Escolar Domingos Sequeira 
- Livro Refugiado de Alan Gratz - Entrega dos prémios da atividade da Semana da 
Leitura (sessão presencial na Biblioteca com os premiados). 
- And the Oscar goes to… - Desafio sobre os vencedores dos Óscares 2021, 
revelados no dia 25 de abril - na semana de 19 a 23 de abril, serão feitas apostas 
nos nomeados, através de questionário na disciplina Classroom da biblioteca. 
- Livro / Filme – Charlot pergunta. Desafio sobre os conjuntos de Livro/Filme 
existentes no fundo documental da BE, na semana de 19 a 23 de abril, através de 
pergunta-resposta em bilhetes de cinema, colocados no chapéu de CC.  

 

Biblioteca Escolar José Saraiva 
- Partilha de leituras 
- Oferta de leituras nas salas de aula 
- Entrevistas, músicas e testemunhos alusivos ao 25 de abril 
- Criação do texto “Medicamento para as doenças da Terra” 
- Oferta de marcadores 
- ManiFESTA-te pela leitura: 7 dias/ 7 desafios 
- Livros em liberdade 
- Exposição de trabalhos dos alunos 
- Exposição de livros do fundo documental 



Programa local – Biblioteca Escolar Francisco Rodrigues Lobo 
- 5’ de leitura – leitura de alguns trechos de livros em sala de aula 
 

Programa local – Biblioteca Escolar Henrique Sommer - Maceira 
- De 11 a 22 de abril – Divulgação (na página do Facebook da BE) dos vídeos; - “Se 
tu lesses o que eu li”, uma iniciativa do PNL, no âmbito da comemoração do Dia 
Mundial do Livro; 
- De 20 a 23 de abril – Livros evadidos da BE… Procuram-se! Dão-se alvíssaras a 
quem os devolver! 
- 21, 21 e 23 de abril – ManiFESTA-te pela leitura em vários espaços da escola; 
- 19 a 23 de abril – LIVROS EM PROTESTO em vários espaços da Biblioteca 
e da Escola; 
 - Exposição: Liberdade na literatura; 
- 23 de abril – Publicação do vídeo “Hino à leitura” 
- Mensagem da coordenadora da BE – Eu não sei “escrever”, mas sei ler! 
 

Programa local – Biblioteca Escolar Marrazes 
- Partilha de poemas/textos/canções/ 
sob os tema Livros e Liberdade 
(Comunidade Educativa); 
- Livros Instantâneos (1º e 2º ciclo) sobre 
a Liberdade (articulação com as Artes e PNA); 
- Entrega dos prémios aos vencedores do CNL. 
 

Programa local – Biblioteca Escolar Rainha Santa Isabel - 
Carreira 
- Divulgação online “Os Livros que Gostamos de Ler” – Desafio lançado a toda a 
Comunidade (professores, educadores e alunos).  

Programa local – Biblioteca Escolar Colégio Dinis de Melo  
- Exposição sobre o "Dia Mundial do Livro"; 
- "5 dias... 5 livros novos" (apresentação de livros novos na biblioteca, 
durante toda a semana); 
- Sugestões de leitura nas salas de aula; 
- Distribuição de marcadores para assinalar a data na biblioteca. 



 


