
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SÁTÃO  

Biblioteca Escolar  

 

                               Tema: O Português nas bocas do mundo              10 A 14 DE MARÇO 
Calendarização Atividades Dinamizado

res 

 

 

Ao longo da 

Semana 

  Sessões de Hora do Conto – na BE ou nas salas de aula. 

 "Bem falar e bem escrever… em Português" - perguntas sobre a Língua Portuguesa, à comunidade escolar, 

durante os intervalos (equipas de alunos). 

 “Sons lusitanos” - música portuguesa ambiente. 

 Exposição dos textos portugueses mais antigos. 

 "Em Português se escreve"- exposição de biobibliografias de autores portugueses e de expressão portuguesa. 

 Feira do livro na EBFL ao longo da semana. (EBFL). 

 Exposição "Crianças Austríacas da Cáritas em Portugal- 1947-1958" – cedida pela embaixada da Áustria, na 

ESFRoV.  

 Sessões de cinema "O rapaz do pijama às riscas", "A vida é bela" e documentários. 

 Exposição vida e obra de Aquilino Ribeiro: centenário (Casa da Cultura de Sátão). 

 Histórias em Família – vinda à escola de familiares dos alunos, para ler/contar uma história na sala de aula ou 

Biblioteca para a turma do educando (EB1 de Sátão/EBIFA) 

 Concurso «A Língua Portuguesa na escrita de… quem?» (3º e 4º anos da EB1 de Sátão e EBIFA) 

 Partilha de atividades de leitura entre turmas – poemas, canções, jograis, dramatizações,...(EB1 de Sátão, 

EBIFA, EBFL) 

Equipa da 

BE/professores 

de Português 

do 2º e 3º 

ciclos e 

secundário 

 

10 de março 

(segunda-feira) 

 Sessão de abertura: leitura do Testamento de D. Afonso II por um aluno/professor vestido de acordo com a 

época e interpretação da canção "Conquistador" - EB1(10:45h), EBFL- (13:30h) e EBIFA (13:30h). 

 

 "Começa o dia com a poesia"- leitura de um poema na primeira aula do dia (EB1, EBFL, EBIFA, ESFRoV). 

 

  “O português na tela” - durante a tarde, sessão de cinema: "A gaiola dourada" (EBFL) 

 

   Hora do conto –  14h00- 4º ano; 15h00- 2º ano (EBIFA) 

 

 Booky-paper - “O Português visto à lupa” – concurso de leitura na pista do pormenor (equipas de alunos do 3º 

ciclo-EBFL). 

 

Colaboração 

dos 

professores de 

História do 2º 

ciclo 

 

Equipa da BE 

 

11  de março 

 

9:30- 10:00h - “Silêncio, vamos ler em Português!”- Paragem de 30 minutos, no Agrupamento, para leitura de 

um texto sobre a origem, evolução e dimensão da língua portuguesa no mundo, em todas as turmas do 

 

 

 



(terça-feira) Agrupamento).  

- EB1 de Sátão / EBIFA – 30 minutos de leitura silenciosa livre, seguida da distribuição /leitura de um texto 

sobre a origem, evolução e dimensão da língua portuguesa no mundo, às 10h00. 

 

  13:50h. - "Maratona da poesia - A ler mar: poetas que ri e (a)maram o mar", na rampa da EBFL. 

 

 11h00-12h30 ; 15h00-16h00 – “Que bem lemos em Português” - Concurso de leitura expressiva (EB1 de 

Sátão). 

 

 Visita à exposição e Encontro Temático sobre Aquilino Ribeiro na Casa da Cultura de Sátão, para todos os 

alunos do 9º ano, do Agrupamento. 

 

 

 

 

 

 

Professores de 

português e 

História 3 ciclo 

e secundário 

 

12 de março 

(quarta-feira) 

 

 Projeção de vídeos sobre a língua portuguesa, em várias vertentes, histórica, cultural, económica, nas aulas de 

português do 3º ciclo e secundário de todo o agrupamento. 

 

 Interpretação da canção:" Celebrar em Português ", na biblioteca e/ou na sala de professores (por professores 

de Línguas e assistentes operacionais – 13:30h. na EBFL. 

 

 10h00 – Hora do conto – 7ºF - 11h00- 1º/3º ano. 

 

 11h05 – "O português em canções francófonas"- (9ºH - EBIFA)  

 

 11h30 - Hora do Conto, apresentada pela Biblioteca Municipal e Dr.ª Zélia, Vereadora da Educação (EB1 de 

Sátão). 

 

 9:15 - Hora do conto, pela professora Rosa Aguiar na EBFL - 7ºD e 7ºE. 

 

 "Vamos ao Teatro" (Cineteatro) - "Companhia Estação das Letras" - alunos do 2º ciclo 

- Duas sessões: 14:35h. 

                         15:30h. 

 

 “O português na tela” - durante a tarde, sessão de cinema: "A gaiola dourada" (ESFROV). 

 

 

Equipa da 

BE/professores 

de Português 

do 2º e 3º 

ciclos e 

secundário 

 

 

13 de março 

(quinta-feira) 

 

 "O teatro vem à escola" (EB1 de Sátão) - "Companhia Estação das Letras"  

- 10h - Alunos do 1º ciclo (Abrunhosa, Avelal, Casal de Cima e Rãs). 

- 14:30h.- Alunos do 1º ciclo e jardim de infância da EBIFA. 

 

 Declamação de poemas nas salas de aula por alunos do 9ºano (EBIFA) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11:50h – "O português em canções francófonas"- (8ºG – EBIFA) 

 13:50h - "Brincar ao teatro" - Dramatização da história “O Zé das Moscas” - Oficina da Leitura e da escrita 

 (EBFL). 

 

   Booky-paper - “O Português visto à lupa”– concurso de leitura na pista do pormenor (equipas de alunos do 2º 

e 3º ciclo- EBIFA). 

 

  “Que bem lemos em Português!”- Concurso de leitura expressiva. 

              - 10:00h – na EBIFA 

         - 15:30h – na EBFL 

Oficina da 

Leitura e 

Escrita 

 

 

 

14 de março 

(sexta-feira) 

 "Começa o dia com a poesia"- leitura de um poema na primeira aula do dia (EB1, EBFL, EBIFA, ESFROV). 

 

 "O teatro vem à escola" - "Companhia Estação das Letras"  

   Duas sessões: 11h. (EB1 de Sátão - para EB1 de Abrunhosa, Avelal, Casal de Cima e Rãs)  

                          14h30 (EBIFA) 

 

 Hora do conto, pela professora Rosa Aguiar na EBFL - 13:50 - 9ºE e 15:30- 9ºF 

 

 Encontro com a escritora Conceição Tomé - apresentação do livro: "O caderno do avô Heinrich"  
- 14:30h EBFL (6º ano) – sala 21 

- 15:30h. ESFROV (7º e 8º) - auditório 

 

 20:30h - "Serão com histórias" (EB1 de Sátão) - "Companhia Estação das Letras", para alunos do 1º ciclo e 

encarregados de educação. 

 

Equipa da 

BE/professores 

de Português 

do 2º e 3º 

ciclos e 

secundário 

 

Equipa da 

BE/professores  

do 1º ciclo 

  

                                A equipa da BE 


