
Semana da Leitura 

A Semana da Leitura é uma iniciativa de âmbito 

nacional do Plano Nacional de Leitura que decorre 

anualmente 

com o 

objetivo de 

"dinamizar 

as escolas, 

estimulando 

dinâmicas 

que evidenciem, nestas e nas comunidades em que elas se 

inserem, ambientes em que a leitura e os livros estejam presentes em toda a parte" (retirado do 

site do Plano Nacional de Leitura).  

Este ano teve lugar a sua 11.ª edição 

que teve como tema central «O Prazer 

de Ler». Assim, entre de 27 de março a 

4 de abril, decorreu em todo o 

agrupamento, envolvendo todas as 

unidades orgânicas um conjunto muito 

variado de atividades que tornaram 

esta semana diferente. Como de costume, esta semana foi desenvolvida com o empenho de vários 

departamentos, em 

articulação com a Biblioteca 

Escolar e a Biblioteca 

Municipal. De salientar, a 

dinamização da Feira do Livro 

nas escolas: Secundária, Básica Deu-la-Deu Martins e Centro 

Escolar. Os alunos das restantes escolas foram transportados, de 

acordo com o seu nível de ensino, a uma destas escolas; a 

realização da Feira do Livro Usado, nas escolas Secundária e Básica 

Deu-la-Deu Martins; o Encontro com o escritor – Pedro Seromenho 

- em todas as escolas do agrupamento, à exceção da Deu-la-Deu 

Martins, onde se realizou a peça de teatro “Dra. Ricágua Vai à 

Escola”; a Exposição sobre “Eça de Queirós”, organizada pelo Instituo Camões, na escola Secundária 



e exposição “Tempo da Língua”, produzida, também, pelo Instituto Camões, na escola Básica Deu-

la-Deu Martins e facultadas pela Biblioteca Municipal; a realização de um concurso de adivinhas 

populares na escola Deu-

la-Deu Martins; as 

Exposições diversas de 

trabalhos realizados pelos 

alunos no âmbito de 

algumas disciplinas; jogos 

tradicionais; sessões de 

entrega de prémios de 

concursos… 

Esta Semana da Leitura correu, globalmente, de forma muito positiva. 

 É de realçar a criatividade e qualidade dos trabalhos realizados pelos alunos. Sempre que damos 

voz e espaço aos nossos alunos 

ficamos surpreendidos… 

Não posso deixar de agradecer aos 

grupos disciplinares que, 

tradicionalmente, cooperam no 

desenvolvimento desta semana. Um 

especial agradecimento à Biblioteca 

Municipal por ser nossa parceira há 

tantos anos, proporcionando-nos 

autores/ilustradores/contadores de histórias sempre diferentes e, de grande qualidade. Também, à 

Direção, tenho que 

manifestar a minha gratidão, 

quer pelo seu apoio a esta 

iniciativa, quer pela sua 

sensibilidade relativamente à 

importância do trabalho da 

Biblioteca Escolar. 

Finalizo com um agradecimento global a toda a comunidade educativa e com o desejo de que, 

apesar de nesta semana e de uma forma especial, termos criado um ambiente festivo à volta dos 

livros, para reforçar o desejo de ler… todos os dias, todas as semanas deverão ser dias e semanas do 

livro e da Leitura.  

O Professor Bibliotecário 

Fernando Magalhães 


