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Nome da 

Atividade 
Descrição Objetivos do PAA Público Alvo 

Local de 

Realização 
Data Mês Escolas 

Anos de 

escolaridade/

ciclos 

Turmas 
Dinamizador

es 

Vou levar-

te comigo 

Requisição 

quinzenal ou 

mensal 

mediante a 

apresentação 

de um padlet 

com uma 

amostragem 

de livros. 

Contribuir para o 

desenvolvimento das 

literacias 

Comunidade 

escolar 

Biblioteca Durant

e o 

ano 

letivo 

Todos EBS 

António 

Bento 

Franco 

5º e 6º Todas Prof. 

Filomena 

Matos 

Fake News Explicação  

dos conceitos 

facto e 

opinião. 

Visionamento 

de um vídeo 

sobre notícias 

falsas.Elaboraç

ão de um 

padlet com 

frases dos 

alunos , 

alertando para 

como verificar 

se a notícia é 

falsa ou não. 

Contribuir para o 

desenvolvimento das 

literacias 

Comunidade 

escolar 

Biblioteca Durant

e o 

ano 

letivo 

Todos EBS 

António 

Bento 

Franco 

2º e 3º ciclo Todas Prof. 

Filomena 

Matos 
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Apresento-

me online 

Atividade de 

reflexão sobre 

os dados 

pessoais que 

se pode incluir 

online. 

Normas de 

conduta e 

segurança 

mediática.Pro

dução de um 

avatar. 

Contribuir para o 

desenvolvimento das 

literacias 

Comunidade 

escolar 

Biblioteca Durant

e o 

ano 

letivo 

Todos EBS 

António 

Bento 

Franco 

2º e 3º ciclo Todas Prof. 

Filomena 

Matos 

Histórias 

concelhias 

Os alunos são 

convidados a 

fazerem uma 

performance 

de leitura em 

voz alta sobre 

histórias 

concelhias, 

inseridas no 

livro Contos 

Terra a Terra 

II. Em grupos 

de 4, cada um 

lê uma história 

diferente e, 

após a 

primeira 

leitura/ensaio 

Contribuir para o 

desenvolvimento das 

literacias 

Comunidade 

escolar 

Biblioteca 1º 

períod

o 

outubr

o e 

novem

bro 

EBS 

António 

Bento 

Franco 

2º e 3º ciclo Todas Prof. 

Filomena 

Matos 
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fazem uma 

gravação 

áudio que é 

disponibilizada 

na Rádio da 

escola e 

sujeita a 

votação por 

parte da 

comunidade 

escolar, O 

áudio do  

grupo 

vencedor será 

enviado para a 

Rede de 

Bibliotecas 

Escolares, 

promotora 

desta 

atividade e 

poderá ganhar 

um prémio. 

Concurso 

Nacional 

de Leitura 

  Os alunos são 

informados do 

Concurso e , 

voluntariamen

te, inscrevem-

se na 

biblioteca. 

Contribuir para o 

sucesso educativo. 

Comunidade 

escolar 

Biblioteca 1º 

períod

o 

novem

bro  e 

dezem

bro 

EBS 

António 

Bento 

Franco 

2ºe 3º ciclo Todas Prof. 

Filomena 

Matos 
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Serão 

informados do 

livro que têm 

para ler com o 

objetivo de 

responderem 

a um 

questionário 

sobre o 

mesmo para 

eleger o 

representante 

da escola na 

fase municipal 

do Concurso.     

Miúdos a 

votos 

Os alunos são 

convidados a 

elegerem o 

livro que mais 

gostaram de 

ler. Esta 

atividade 

segue as 

regras e 

procedimento

s de umas 

eleições 

politicas ( 

recenseament

o, 

Contribuir para o 

sucesso educativo. 

Comunidade 

escolar 

Biblioteca e 

vários espaços 

da escola 

1º,2º e 

3º 

períod

o 

Durant

e o 

ano 

EBS 

António 

Bento 

Franco 
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apresentação 

de 

candidaturas , 

campanha 

eleitoral , 

votação e 

escrutínio ). 

Detetives 

com visão 

Mensalmente 

os alunos 

deslocam-se à 

biblioteca 

onde cada um 

deles vai ter 

acesso à 

revista Visão 

Júnior. Depois 

de folhearem 

a revista e 

lerem alguns 

artigos do seu 

interesse, 

preenchem 

um 

documento 

com base nos 

elmentos 

paratextuais 

daessa revista. 

De seguida 

lêem um texto 

Contribuir para o 

desenvolvimento das 

literacias 

2º ciclo Biblioteca ( 

hipótese de se 

realizar online 

) 

1º,2º e 

3º 

períod

o 

Durant

e o 

ano 

EBS 

António 

Bento 

Franco 

2º ciclo Todas    
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"policial" 

retirado de 

uma dessas 

revistas e 

tentam 

decifrar o 

enigma. 

Respondem 

num google 

forms e no 

final do ano 

apura-se o 

melhor 

detetive. 

Que leitor 

sou? Que 

leitor 

quero ser? 

Os alunos 

elaboram um 

perfil de leitor, 

refletindo 

sobre o 

conceito atual 

de leitura e 

situando-se 

perante esse 

conceito. 

Contribuir para o 

sucesso educativo. 

3º ciclo Biblioteca             

25 de abril Os alunos vêm 

à biblioteca 

ver a 

exposição e 

ouvir o 
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testemunho 

vivo de 

alguém que 

viveu a 

ditadura . 

Semana da 

Leitura 

Os alunos 

participarão 

em várias 

atividades 

durante essa 

semana. 

 

Contribuir para o 

desenvovlvimento das 

literacias 

Comunidade 

escolar 

Biblioteca 

e/ou sala de 

aula 

2º 

períod

o 

Março EBS 

António 

Bento 

Franco 

2º, 3º e 

secundário 

Todas Prof. 

Filomena 

Matos 

Concursos Os alunos 

serão 

convidados a 

participar em 

vários 

concursos  

Contribuir para o 

sucesso educativo 

Comunidade 

escolar 

Biblioteca  Ao 

longo 

do ano  

Todos EBS 

António 

Bento 

Franco 

2º e 3º ciclo Todas Prof. 

Filomena 

Matos 

Que leitor 

sou ? Que 

leitor 

quero ser ? 

Elaboração de 

um perfil de 

leitor. 

Reflexão sobre 

o conceito 

atual de 

leiturae sobre 

as 

competências 

no mundo 

Contribuir para o 

desenvolvimento das 

literacias 

3º ciclo Biblioteca Ao 

longo 

do ano  

Todos EBS 

António 

Bento 

Franco 

3º ciclo Todas Prof. 

Filomena 

Matos 
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atual. 

 

Bibliotecas dos Centros Escolares 

Nome da 

atividade 

Descrição Objetivos do PAA Público Alvo Local de 

Realização 

Dat

a 

Mês Escolas Anos de 

escolaridade/

ciclos 

Turmas Dinamizador

es 

Visita à 

Biblioteca 

escolar 

com 

animação 

da leitura 

do livro "É 

um livro" 

de Lane 

Smith 

Jogo de 

descoberta das 

regras da 

Biblioteca; sessão 

de animação da 

leitura com 

recurso a livro ou 

a power point 

Desenvolver um 

conjunto de 

literacias essenciais 

à aprendizagem. 

Pré- escolar e 1º 

ano 

Bibliotecas 

dos centros 

escolares 

do 1º ciclo 

1º 

per

íod

o 

outubr

o 

Escolas de 

1º ciclo: 

Ericeira, 

Carvoeira, 

Santo 

Isidoro e 

Encarnação 

E todos os 

Jardins de 

Infância 

Pré-escolar e 

1ºano 

´todas Professoras 

bibliotecárias 

"Contos 

terra a 

terra III - 

Brincares 

de 

antigamen

te" 

Lançamento e 

divulgação do 

livro "contos terra 

a terra III", em 

parceria com a 

Câmara Municipal 

e as Juntas de 

Desenvolver um 

conjunto de 

literacias essenciais 

à aprendizagem. 

Pré-escolar e 1º 

ciclo 

Concelho 

de Mafra 

1º 

per

íod

o 

outubr

o / 

novem

bro 

Escolas de 

1º ciclo: 

Ericeira, 

Carvoeira, 

Santo 

Isidoro e 

Encarnação 

E todos os 

Pré-escolar e 

1º ciclo 

todas Professoras 

bibliotecárias 
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freguesia Jardins de 

Infância 

Encontro 

de Autores 

Encontro de 

autores / alunos 

com o objetivo de 

desenvolver um 

conjunto de 

literacias 

Desenvolver um 

conjunto de 

literacias essenciais 

à aprendizagem. 

Pré-escolar e 1º 

ciclo 

Bibliotecas 

dos centros 

escolares 

do 1º ciclo 

Ao 

lon

go 

do 

ano 

  Escolas de 

1º ciclo: 

Ericeira, 

Carvoeira, 

Santo 

Isidoro, 

Encarnação 

e Jardins de 

Infância 

Pré-escolar e 

1º ciclo 

todas Professoras 

bibliotecárias 

Feira do 

Livro 

Promover o 

contacto com o 

Livro e a leitura 

Promover a leitura. Pré-escolar e 1º 

ciclo 

Bibliotecas 

dos centros 

escolares 

do 1º ciclo 

1º 

e 

3º 

per

íod

os 

novem

bro, 

dezem

bro, 

abril e 

maio 

Escolas de 

1º ciclo: 

Ericeira, 

Carvoeira, 

Santo 

Isidoro, 

Encarnação 

Pré-escolar e 

1º ciclo 

todas Professoras 

bibliotecárias 

Centenário 

de José 

Saramago 

Leitura 

centenária; 

Exposição "A 

maior flor do 

mundo" em 

parceria com as 

familias; Curta 

metragem "A 

maior flor do 

mundo" 

Desenvolver um 

conjunto de 

literacias essenciais 

à aprendizagem. 

Pré-escolar e 1º 

ciclo 

Bibliotecas 

dos centros 

escolares 

do 1º ciclo 

1º 

per

íod

o 

novem

bro, 

dezem

bro, 

abril e 

maio 

Escolas de 

1º ciclo: 

Ericeira, 

Carvoeira, 

Santo 

Isidoro, 

Encarnação 

Pré-escolar e 

1º ciclo 

todas Professoras 

bibliotecárias 
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Exposição 

de Lego 

Construções com 

lego em parceria 

com as famílias;  

Promover 

atividades que 

visam a utilização 

criativa dos tempos 

livres e permitem 

desenvolver a 

sensibilidade 

estética, o gosto e 

interesse pelas 

artes, ciências e 

humanidades. 

Pré-escolar e 1º 

ciclo 

Bibliotecas 

dos centros 

escolares 

do 1º ciclo 

3º 

per

íod

o 

junho Escolas de 

1º ciclo: 

Ericeira, 

Carvoeira, 

Santo 

Isidoro, 

Encarnação 

Pré-escolar e 

1º ciclo 

todas Professoras 

bibliotecárias 

Outubro - 

Mês da 

bibliotecas 

escolar  

Divulgação do 

tema "Contos de 

Fadas e Contos 

tradicionais de 

todo o Mundo" e 

proposta de 

atividades nesse 

âmbito 

Recriação artistica 

dos contos, em 

diferentes 

vertentes; 

conhecimento de 

diferentes culturas 

Pré-escolar e 1º 

ciclo 

Bibliotecas 

dos centros 

escolares 

do 1º ciclo 

1º 

per

íod

o 

outubr

o 

Escolas de 

1º ciclo: 

Ericeira, 

Carvoeira, 

Santo 

Isidoro, 

Encarnação 

Pré-escolar e 

1º ciclo 

todas Professoras 

bibliotecárias 

"Dos 

grandes 

para os 

pequenos 

& dos 

pequenos 

para o 

grandes" 

Intercâmbio da 

leitura entre 

crianças de 

diferentes anos 

de escolaridade 

ou ciclos 

Desenvolver um 

conjunto de 

literacias essenciais 

à aprendizagem. 

Adquire 

progressivamente 

hábitos de leitura e 

lê de forma 

orientada obras 

integrais de ficção. 

Pré-escolar e 1º 

ciclo 

Espaços 

exteriores 

e 

bibliotecas 

dos centros 

escolares 

do 1º ciclo 

2º 

e 

3º 

per

íod

os 

março, 

abril, 

maio e 

junho 

Escolas de 

1º ciclo: 

Ericeira, 

Carvoeira, 

Santo 

Isidoro, 

Encarnação 

Pré-escolar e 

1º ciclo 

todas Professoras 

bibliotecárias 
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Plano 

Nacional 

do Cinema 

Visionamento de 

curtas metragens 

Desenvolver um 

conjunto de 

literacias essenciais 

à aprendizagem. 

Pré-escolar e 1º 

ciclo 

Bibliotecas 

dos centros 

escolares 

do 1º ciclo 

e JI 

Ao 

lon

go 

do 

ano 

todos Escolas de 

1º ciclo: 

Ericeira, 

Carvoeira, 

Santo 

Isidoro, 

Encarnação 

e JI 

Pré-escolar e 

1º ciclo 

todas Professoras 

bibliotecárias 

Conto de 

Natal 

Mediação de 

leitura de um 

Conto de Natal "O 

melhor presente 

do Mundo" de 

Mark Sperring 

Desenvolver um 

conjunto de 

literacias essenciais 

à aprendizagem. 

Pré-escolar e 1º 

ciclo 

Bibliotecas 

dos centros 

escolares 

do 1º ciclo 

e JI 

1º 

per

íod

o 

dezem

bro 

Escolas de 

1º ciclo: 

Ericeira, 

Carvoeira, 

Santo 

Isidoro, 

Encarnação 

Pré-escolar e 

1º ciclo 

todas Professoras 

bibliotecárias 

Chá na 

Biblioteca 

Encontro de 

docentes para 

apresentar as 

regras de 

funcionamento, 

os serviços e as 

atividades da 

Biblioteca para o 

presente ano 

letivo 

Melhorar as 

condições gerais da 

BE para potenciar 

uma utilização do 

espaço, dos 

serviços e dos 

recursos mais 

eficaz. 

Docentes do Pré-

escolar e 1º ciclo 

Bibliotecas 

dos centros 

escolares 

do 1º ciclo  

1º 

per

íod

o 

setem

bro e 

outubr

o 

Escolas de 

1º ciclo: 

Ericeira, 

Carvoeira, 

Santo 

Isidoro, 

Encarnação 

Pré-escolar e 

1º ciclo 

todas Professoras 

bibliotecárias 
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Requisição 

domiciliári

a 

Requisição 

quinzenal de 

livros                                                       

Projeto de leitura 

"Ler a qualquer 

hora" (1º ciclo) e 

"Saquinha dos 

Sonhos" (pré-

escolar) 

Desenvolver um 

conjunto de 

literacias essenciais 

à aprendizagem. 

Facultar aos alunos 

os recursos 

existentes na BE. 

Pré-escolar e 1º 

ciclo 

Bibliotecas 

dos centros 

escolares 

do 1º ciclo  

Ao 

lon

go 

do 

ano 

todos Escolas de 

1º ciclo: 

Ericeira, 

Carvoeira, 

Santo 

Isidoro, 

Encarnação 

Pré-escolar e 

1º ciclo 

todas  Professoras 

bibliotecárias 

Carrinho 

com Livros 

selecionad

os na sala 

de 

professore

s 

Seleção de livros, 

de acordo com 

diferentes 

temáticas, 

colocados nas 

salas de 

professores para 

consulta e leitura 

em salas de aula. 

Desenvolver um 

conjunto de 

literacias essenciais 

à aprendizagem. 

Pré-escolar e 1º 

ciclo 

Escolas de 

1º ciclo 

Ao 

lon

go 

do 

ano 

todos Escolas de 

1º ciclo: 

Ericeira, 

Carvoeira, 

Santo 

Isidoro, 

Encarnação 

Pré-escolar e 

1º ciclo 

todas Professoras 

bibliotecárias 

Pré-escolar                     

Mediação 

da leitura 

da obra 

"Não 

tenhas 

medo, 

Lobo Mau" 

Mediação da 

leitura da obra 

num espaço 

natural da 

comunidade, indo 

ao encontro do 

Projeto Pés na 

Terra 

Desenvolver um 

conjunto de 

literacias essenciais 

à aprendizagem 

Pré-escolar  Espaço 

natural da 

comunidad

e 

3º 

per

íod

o 

abril, 

maio e 

junho 

JI Pré-escolar todas Professora 

bibliotecária 



BIBLIOTECAS ESCOLARES – ANO LETIVO 2021/2022 
 

Animação 

da leitura 

da obra "O 

ratinho e o 

muro 

vermelho" 

 Animação da 

leitura; Narrativa 

aberta, cujo final 

da história é 

construído em 

articulação com 

as salas dos JI  de 

cada 

estabelecimento 

Desenvolver um 

conjunto de 

literacias essenciais 

à aprendizagem.  

Pré-escolar Bibliotecas 

dos centros 

escolares e 

JI 

2º 

per

íod

o 

janeiro

, 

feverei

ro, 

março 

JI Pré-escolar todas Professora 

bibliotecária 

Projeto 

"Reconta 

um conto" 

A partir da 

apresentação de 

contos 

tradicionais, os 

alunos são 

convidados a 

recontar o conto 

e a reproduzi-lo, 

abordando 

diferentes formas 

de expressão 

artística 

Incentivar os 

alunos a 

expressarem-se 

oralmente fazendo 

um reconto. 

Desenvolver a 

sensibilidade 

estetica e o gosto e 

interesse pelas 

artes. 

Pré-escolar Bibliotecas 

dos centros 

escolares e 

JI 

3º 

per

íod

o 

abril, 

maio e 

junho 

JI Pré-escolar todas Professora 

bibliotecária 

Criação de 

ebook 

Criação de ebook 

com ferramenta 

digital  "Go 

animate" ou 

similar" 

Desenvolver um 

conjunto de 

literacias essenciais 

à aprendizagem. 

Pré-escolar Bibliotecas 

dos centros 

escolares e 

JI 

3º 

per

íod

o 

abril, 

maio e 

junho 

JI Pré-escolar todas Professora 

bibliotecária 

Pegadas de 

leitura 

Leitura de 

histórias por 

elementos da 

Envolver a 

comunidade em 

projetos  e 

Comunidade e Pré-

escolar 

Espaços da 

comunidad

e e / ou 

2º 

e 

3º 

março, 

abril, 

maio e 

JI Pré-escolar todas Professora 

bibliotecária 
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comunidade 

educativa, em 

diferentes 

espaços da 

comunidade 

atividades de 

leitura. 

bibliotecas 

escolares  

per

íod

o 

junho 

1º ano                     

Obra da 

educação 

literária 

"Corre 

corre 

cabacinha"

" 

Mediação de 

leitura da obra de 

Alice Vieira 

"Corre,  corre 

cabacinha", com 

recurso a 

Kamishibai 

Desenvolver um 

conjunto de 

literacias essenciais 

à aprendizagem. 

Adquirir 

progressivamente 

hábitos de leitura. 

Ouvir ler obras de 

literatura para a 

infância e textos de 

tradição popular. 

1º ano  Bibliotecas 

dos centros 

escolares 

do 1º ciclo 

1º 

per

íod

o 

novem

bro 

Escolas de 

1º ciclo: 

Ericeira, 

Carvoeira, 

Santo 

Isidoro, 

Encarnação 

1º ano todas Professoras 

bibliotecárias 

Obra da 

educação 

literária "A 

ovelhinha 

preta" 

Mediação da 

leitura da obra "A 

ovelhinha preta" 

de Elizabeth Shaw 

Desenvolver um 

conjunto de 

literacias essenciais 

à aprendizagem. 

Adquirir 

progressivamente 

hábitos de leitura. 

Ouvir ler obras de 

literatura para a 

infância. 

1º ano Bibliotecas 

dos centros 

escolares 

do 1º ciclo 

2º 

per

íod

o 

janeiro

, 

feverei

ro, 

março 

Escolas de 

1º ciclo: 

Ericeira, 

Carvoeira, 

Santo 

Isidoro, 

Encarnação 

1º ano todas Professoras 

bibliotecárias 
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Obra da 

educação 

literária 

"Destravali

nguas" 

Animação da 

leitura da obra 

"Destravalínguas" 

de Luísa Ducla 

Soares, através 

do lúdico e 

abordando 

diferentes formas 

de expressão 

Desenvolver um 

conjunto de 

literacias essenciais 

à aprendizagem. 

Ler de forma livre 

ou orientada. Ler 

em voz alta 

palavras. 

1º ano Bibliotecas 

dos centros 

escolares 

do 1º ciclo 

3º 

per

íod

o 

maio Escolas de 

1º ciclo: 

Ericeira, 

Carvoeira, 

Santo 

Isidoro, 

Encarnação 

1º ano todas Professoras 

bibliotecárias 

2º ano                     

Obra da 

educação 

literária - 

Ateliê de 

poesia "Ou 

isto ou 

aquilo" 

Animação da 

leitura de poemas 

"Ou isto ou 

aquilo"de Cecília 

Meireles  

Desenvolver um 

conjunto de 

literacias essenciais 

à aprendizagem. 

Ler de forma livre 

ou orientada. Ler 

em termos 

pessoais poemas. 

2º ano Bibliotecas 

dos centros 

escolares 

do 1º ciclo 

1 º 

per

íod

o 

feverei

ro 

Escolas de 

1º ciclo: 

Ericeira, 

Carvoeira, 

Santo 

Isidoro, 

Encarnação 

2º ano todas Professoras 

bibliotecárias 

Obra da 

educação 

literária "A 

girafa que 

comia 

estrelas" 

Mediação da 

leitura da obra "A 

girafa que comia 

estrelas" de José 

Eduardo Agualusa 

Desenvolver um 

conjunto de 

literacias essenciais 

à aprendizagem. 

Adquirir 

progressivamente 

hábitos de leitura. 

Ouvir ler obras de 

literatura para a 

infância. Inferir o 

sentido de palavras 

2º ano Bibliotecas 

dos centros 

escolares 

do 1º ciclo 

2º 

per

íod

o 

novem

bro 

Escolas de 

1º ciclo: 

Ericeira, 

Carvoeira, 

Santo 

Isidoro, 

Encarnação 

2º ano todas Professoras 

bibliotecárias 
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desconhecidas com 

recurso ao 

dicionário. 

Animação 

da leitura  

"Contos 

Populares 

Portuguese

s" 

Animação da 

leitura da obra 

"contos 

populares 

portugueses" de 

Adolfo Coelho" 

Desenvolver um 

conjunto de 

literacias essenciais 

à aprendizagem. 

Construir sentido a 

partir da leitura de 

livros e utilizar as 

tecnologias para 

comunicar. Ler 

literatura de 

tradição popular. 

2º ano Bibliotecas 

dos centros 

escolares 

do 1º ciclo 

3º 

per

íod

o 

maio Escolas de 

1º ciclo: 

Ericeira, 

Carvoeira, 

Santo 

Isidoro, 

Encarnação 

2º ano todas Professoras 

bibliotecárias 

3º ano                     

Animação  

da 

educação 

literária " 

As 

aventuras 

de 

Pinóquio" 

Animação da 

leitura da obra de 

Carlo Collodi; 

apresentação da 

obra e atividades 

de antecipação 

da leitura; 

Atividade de 

compreensão 

leitora depois da 

leitura 

Desenvolver um 

conjunto de 

literacias essenciais 

à aprendizagem. 

Constrói sentido a 

partir da audição 

da leitura de livros. 

Ouvir ler obras de 

literatura para a 

infância. 

3º ano Bibliotecas 

dos centros 

escolares 

do 1º ciclo 

1º 

per

íod

o 

novem

bro 

Escolas de 

1º ciclo: 

Ericeira, 

Carvoeira, 

Santo 

Isidoro, 

Encarnação 

3º ano todas Professoras 

bibliotecárias 

Animação 

da leitura 

Ateliê de poesia 

"Poemas da 

Desenvolver um 

conjunto de 

3º ano Bibliotecas 

dos centros 

2º 

per

janeiro Escolas de 

1º ciclo: 

3º ano todas Professoras 
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da obra 

literária 

"Poemas 

da mentira 

e da 

verdade"  

mentira e da 

verdade" de Luísa 

Ducla Soares 

literacias essenciais 

à aprendizagem. 

Ler de forma livre 

ou orientada. Ler 

em termos 

pessoais poemas. 

escolares 

do 1º ciclo 

iod

o 

Ericeira, 

Carvoeira, 

Santo 

Isidoro, 

Encarnação 

bibliotecárias 

Animação 

da leitura 

da obra 

literária 

"Trinta por 

uma linha" 

Estendal de 

leitura da obra 

"Trinta por uma 

linha" de António 

Torrado 

Desenvolver um 

conjunto de 

literacias essenciais 

à aprendizagem. 

Ler de forma livre 

ou orientada. Ler 

em termos 

pessoais contos. 

3º ano Bibliotecas 

dos centros 

escolares 

do 1º ciclo 

3º 

per

íod

o 

maio Escolas de 

1º ciclo: 

Ericeira, 

Carvoeira, 

Santo 

Isidoro, 

Encarnação 

3º ano todas Professoras 

bibliotecárias 

Projeto de 

leitura 

"Capítulo a 

capítulo a 

leitura 

acontece" 

Projeto de leitura 

de uma obra da 

coleção "Clube 

dos Cientistas", 

inspirado na 

modalidade 

"Scape Room", no 

âmbito da 

Cidadania / 

Educação 

Ambiental 

Desenvolver um 

conjunto de 

literacias essenciais 

à aprendizagem. 

Adquire 

progressivamente 

hábitos de leitura e 

lê de forma 

orientada obras 

integrais de ficção. 

3º ano Bibliotecas 

dos centros 

escolares 

do 1º ciclo 

2º 

e 

3º 

per

íod

o 

março 

a 

junho 

Escolas de 

1º ciclo: 

Ericeira, 

Carvoeira, 

Santo 

Isidoro, 

Encarnação 

3º ano todas Professoras 

bibliotecárias 
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Concurso 

de 

compreens

ão leitora 

Concurso online 

de compreensão 

leitora da obra "O 

tubarão na 

banheira" de 

David Machado 

Desenvolver um 

conjunto de 

literacias essenciais 

à aprendizagem. 

Adquire 

progressivamente 

hábitos de leitura e 

lê de forma 

orientada obras 

integrais de ficção. 

3º ano Bibliotecas 

dos centros 

escolares 

do 1º ciclo 

3º 

per

íod

o 

maio Escolas de 

1º ciclo: 

Ericeira, 

Carvoeira, 

Santo 

Isidoro, 

Encarnação 

3º ano todas Professoras 

bibliotecárias 

4º ano                     

Animação 

da leitura 

da obra 

literária " A 

maior flor 

do mundo" 

Animação da 

leitura - obra da 

Educação 

Literária: "A 

maior flor do 

mundo" de José 

Saramago; 

conversa sobre o 

autor; 

visionamento da 

curta metragem 

do PNC e Paddlet 

Desenvolver um 

conjunto de 

literacias essenciais 

à aprendizagem. 

Constrói sentidos a 

partir de textos 

multimudais. 

Compreender o 

essencial dos 

textos.  

4º ano Bibliotecas 

dos centros 

escolares 

do 1º ciclo 

1º 

per

íod

o 

novem

bro 

Escolas de 

1º ciclo: 

Ericeira, 

Carvoeira, 

Santo 

Isidoro, 

Encarnação 

4º ano todas Professoras 

bibliotecárias 
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Animação 

da leitura 

da obra 

"Versos de 

Cacaracá" 

Animação da 

leitura da obra 

"Versos de 

Cacaracá" de 

António Manuel 

Couto Viana; 

ateliê de escrita 

criativa. 

Desenvolver um 

conjunto de 

literacias essenciais 

à aprendizagem. 

Usa a biblioteca 

Escolar para 

responder às suas 

necessidades e 

centros de 

interesse. Utilizar 

as TIC no 

desenvolvimento 

de pesquisas e na 

apresentação de 

trabalhos. 

4º ano Bibliotecas 

dos centros 

escolares 

do 1º ciclo 

2º 

per

íod

o 

março Escolas de 

1º ciclo: 

Ericeira, 

Carvoeira, 

Santo 

Isidoro, 

Encarnação 

4º ano todas Professoras 

bibliotecárias 

Animação 

da leitura 

da obra 

literária 

"Teatro às 

três 

pancadas"  

Animação da 

leitura da obra 

"Teatro às três 

pancadas" de 

António Torrado; 

Dramatização. 

Desenvolver um 

conjunto de 

literacias essenciais 

à aprendizagem. 

Construir sentido a 

partir da leitura de 

livros e utilizar as 

tecnologias para 

comunicar. Ler 

para apreciar 

textos literários. 

4º ano Bibliotecas 

dos centros 

escolares 

do 1º ciclo 

3º 

per

íod

o 

maio  Escolas de 

1º ciclo: 

Ericeira, 

Carvoeira, 

Santo 

Isidoro, 

Encarnação 

4º ano todas Professoras 

bibliotecárias 
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Apoio ao 

trabalho 

de Projeto 

Atividade de 

pesquisa 

orientada (Big six) 

sobre temas DAC/ 

Oceanos ou 

outros 

Desenvolver um 

conjunto de 

literacias essenciais 

à aprendizagem. 

Realizar pesquisas 

simples 

previamente 

programadas, 

avaliando as 

fontes, de acordo 

com a relevância e 

autoria. 

3º e 4º ano Bibliotecas 

dos centros 

escolares 

do 1º ciclo 

2º 

e 

3º 

per

íod

o 

janeiro 

a maio 

Escolas de 

1º ciclo: 

Ericeira, 

Carvoeira, 

Santo 

Isidoro, 

Encarnação 

3º e 4º ano todas Professoras 

bibliotecárias 

Concurso 

Compreens

ão leitora 

Concurso online 

de compreensão 

leitora da obra "O 

espantalho 

enamorado", de 

Guido Visconti 

Desenvolver um 

conjunto de 

literacias essenciais 

à aprendizagem. 

Adquire 

progressivamente 

hábitos de leitura e 

lê de forma 

orientada obras 

integrais de ficção. 

4º ano Bibliotecas 

dos centros 

escolares 

do 1º ciclo 

2º 

per

íod

o 

março Escolas de 

1º ciclo: 

Ericeira, 

Carvoeira, 

Santo 

Isidoro, 

Encarnação 

4º ano todas Professoras 

bibliotecárias 

Criação de 

um ebook 

com 

ferramenta 

digital 

Criação de um 

ebook com 

ferramenta digital 

"Book Creator" 

ou "Storyjump" 

Desenvolver um 

conjunto de 

literacias essenciais 

à aprendizagem. 

3 º e 4º ano Bibliotecas 

dos centros 

escolares 

do 1º ciclo 

2º 

e 

3º 

per

íod

o 

março, 

abril, 

maio, 

junho 

Escolas de 

1º ciclo: 

Ericeira, 

Carvoeira, 

Santo 

Isidoro, 

Encarnação 

4º ano todas Professoras 

bibliotecárias 
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Tu e a 

Internet 

Ação de 

sensibilização 

sobre os perigos 

da Internet 

Identifica riscos e 

aplica normas 

associadas à 

utilização dos 

media e à 

comunicação 

online. 

3º e 4º ano Bibliotecas 

dos centros 

escolares 

do 1º ciclo 

2º 

per

íod

o  

março Escolas de 

1º ciclo: 

Ericeira, 

Carvoeira, 

Santo 

Isidoro, 

Encarnação 

4º ano todas Professoras 

bibliotecárias 

Diários de 

escrita 

com a 

biblioteca 

Atividades para o 

desenvolvimento 

da competência 

escrita de notícias 

Desenvolver um 

conjunto de 

literacias essenciais 

à aprendizagem da 

escrita 

4º ano  Bibliotecas 

dos centros 

escolares 

do 1º ciclo 

2º 

e 

3º 

per

íod

o 

feverei

ro a 

maio 

Escolas de 

1º ciclo: 

Ericeira, 

Carvoeira, 

Santo 

Isidoro, 

Encarnação 

4º ano todas Professoras 

bibliotecárias 

Ler com a 

BE 

Atividades de 

promoção da 

leitura: "caixa de 

leitura orientada" 

Desenvolver um 

conjunto de 

literacias essenciais 

à aprendizagem da  

leitura 

1º ciclo Bibliotecas 

dos centros 

escolares 

do 1º ciclo 

Ao 

lon

go 

do 

ano 

todos Escolas de 

1º ciclo: 

Ericeira, 

Carvoeira, 

Santo 

Isidoro, 

Encarnação 

1º ciclo todas Professoras 

bibliotecárias 

Miúdos a 

votos 

Campanha 

eleitoral do livro 

preferido  

Desenvolver um 

conjunto de 

literacias essenciais 

à aprendizagem. 

1º ciclo Bibliotecas 

dos centros 

escolares 

do 1º ciclo 

2º 

per

íod

o 

março Escolas de 

1º ciclo: 

Ericeira, 

Carvoeira, 

Santo 

Isidoro, 

Encarnação 

1º ciclo todas Professoras 

bibliotecárias 
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Karaoke da 

leitura 

Leitura em voz 

alta em 

diferentes 

momentos 

(incluindo a hora 

do lanche e do 

almoço) e 

espaços 

Desenvolver um 

conjunto de 

literacias essenciais 

à aprendizagem. 

1º ciclo Espaços 

exteriores 

e 

bibliotecas 

dos centros 

escolares 

do 1º ciclo  

3º 

per

íod

o 

abril a 

junho 

Escolas de 

1º ciclo: 

Ericeira, 

Carvoeira, 

Santo 

Isidoro, 

Encarnação 

1º ciclo todas Professoras 

bibliotecárias 

Maratona 

da leitura 

Maratona da 

leitura, realizada 

pelas famílias em 

comemoração do 

Dia Internacional 

da Família 

Envolver a 

comundade 

educativa no 

domínio da 

promoção da 

leitura. 

1º ciclo Bibliotecas 

dos centros 

escolares 

do 1º ciclo 

3º 

per

íod

o 

maio  Escolas de 

1º ciclo: 

Ericeira, 

Carvoeira, 

Santo 

Isidoro, 

Encarnação 

1º ciclo todas Professoras 

bibliotecárias 

Mediação 

da história 

"O coração 

que se 

abriu" de 

Inês 

Murteiro 

Mediação da 

leitura para 

promoção do 

bem estar 

emocional, em 

parceria com a 

equipa de 

psicologia do 

agrupameto. 

Educar para a 

cidadania e 

desenvolvimento 

cívico. Relatar 

experiências 

exprimindo 

sentimentos.  

1º ciclo Bibliotecas 

dos centros 

escolares/ 

salas de 

aula 

Ao 

lon

go 

do 

ano 

todos Escolas de 

1º ciclo: 

Ericeira, 

Carvoeira, 

Santo 

Isidoro, 

Encarnação 

1º ciclo todas Professoras 

bibliotecárias 

Lexplore Avaliação 

diagnóstica da 

competência da 

leitura 

Promover a 

competência 

leitora 

1º ciclo Bibliotecas 

dos centros 

escolares 

do 1º ciclo 

Ao 

lon

go 

do 

todos Escolas de 

1º ciclo: 

Ericeira, 

Carvoeira, 

Santo 

1º ciclo todas Professoras 

bibliotecárias 
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ano Isidoro, 

Encarnação 

Divulgação 

das BE 

Manutenção e 

divulgação da 

página do 

agrupamento e 

do facebook das 

bibliotecas 

escolares do 1º 

ciclo. Construção 

e divulgação do 

site das 

Bibliotecas 

Escolares para o 

1º ciclo do 

agrupamento 

Valorizar o 

Agrupamento na 

comunidade em 

que se insere, 

divulgando 

informação relativa 

ao trabalho da BE. 

Comunidade 

educativa 

  Ao 

lon

go 

do 

ano 

todos Escolas de 

1º ciclo: 

Ericeira, 

Carvoeira, 

Santo 

Isidoro, 

Encarnação 

pré-escolar e 

1º ciclo 

todas Professoras 

bibliotecárias 

 


