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A leitura é uma ferramenta fundamental para aceder ao conhecimento, interpretar, estruturar o processo 

de ensino/aprendizagem e interagir com o mundo que nos rodeia. 

No ato da leitura embarcamos numa série de viagens: intelectual, emocional, espiritual,  imaginativa, no 

tempo, no espaço… e até a mundos que só existem nos nossos sonhos. 

Tanto na leitura como na viagem importa considerar pontos de partida, percursos e destinos. Em ambas 

as atividades o sujeito sofre transformações que contribuem para o seu enriquecimento e evolução pessoal. No 

caso das crianças e jovens, estes processos são fundamentais porque permitem o seu desenvolvimento global 

como alunos e cidadãos. 

Por todos estes motivos a equipa das BE achou que seria pertinente dedicar, no presente ano letivo, a 

Semana da Leitura do Agrupamento às “Viagens no Mundo da Leitura”. 

Declaramos, assim, oficialmente aberta a Semana da Leitura de 2019, convidando todos os elementos 

da comunidade educativa a visitarem as Bibliotecas Escolares do Agrupamento onde poderão encontrar: 

 Exposições temáticas: ”As Viagens na Poesia em Língua Portuguesa”; “Viaja nos Livros”; “Júlio 

Verne - Biografia Interativa”; “As DAC na BE”; “Viagem a um passado a não repetir”; 

 Um ciclo de cinema com filmes alusivos a viagens; 

 Concursos de escrita e de ilustração: “Viagem na Poesia”; Viagens em Família”; “Viagens e Leituras”; 

 Murais interativos: “A minha Viagem de Sonho” e “Viagem pelo Mundo da Leitura”; 

 Momentos de leitura expressiva de poemas sobre viagens;  

 “Cantares do Mundo”: atuação dos alunos do Clube da Música (dia 14/3, pelas 13.30h); 

 Encontros com autores (que se prolongarão por todo o mês de março): João Pedro Mésseder, 

Susana Tavares, Nuno Caravela, Ana Mar Faria e Elisabete Mália; 

 E muito mais… 

 

Venham viajar connosco! 

11/03/2019 

A equipa das BE 

 


