
SEMANA DA LEITURA 2016 

 

rabalhar a leitura e as literacias a 

ela associadas, num contexto de 

mudança em que equipamentos, 

tecnologias e ambientes de acesso e 

de trabalho são hoje uma realidade 

fluida, requer capacidades cada vez 

mais complexas. Neste contexto, a 

biblioteca escolar deve proporcionar 

ambientes formativos e de acolhimento 

promotores da leitura, de uma 

cidadania ativa e da aprendizagem ao 

longo da vida. E é com estes 

objetivos que surgiu a Semana da 

Leitura a nível nacional que, 

habitualmente, esta calendarizada 

para o mês de março. Este ano, 

desenrolou-se entre 14 e 18 de 

março, em todo o agrupamento, 

envolvendo todas as unidades 

orgânicas e com um conjunto 

muito variado de atividades que 

tornaram esta semana diferente. 

Como de costume esta semana é 

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 

T 



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; 

Encontro com o 

escritor – Narciso 

Moreira - em 

todas as escolas 

do 

agrupamento; 

Encontro com a contadora de histórias – Augusta Santos - nas escolas: Secundária, Básica 

Deu-la-Deu Martins e EBI de Tangil; Feira dos Minerais, nas escolas: Secundária, Básica Deu-

la-Deu Martins e Básica Integrada de Tangil; Exposição sobre “Camões”, produzida pelo 

Instituo Camões, Direção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas e 

Fundação Oriente, na escola Secundária e exposição “Palavras da Terra”, produzida pelo 

Instituto Português do Livro e das Bibliotecas, na escola Básica Deu-la-Deu Martins e 

facultadas pela Biblioteca Municipal; Exposições diversas de trabalhos realizados pelos 

alunos no âmbito de 

algumas disciplinas; 

sessões de entrega de 

prémios de concursos… 

Esta Semana da Leitura 

correu, globalmente, de 

forma muito positiva, 

embora, talvez devido à 

faixa etária dos alunos do 

ensino secundário a 

participação destes na 

realização de trabalhos foi 

menos efetiva. 



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 por ser sensível às questões 

intrinsecamente relacionados com o trabalho da biblioteca escolar e, por último, ao Exmo. 

Sr. Vereador da Cultura – 

Dr. Paulo Esteves – que 

teve a amabilidade de 

comparecer ao Encontro 

com o escritor Narciso 

Moreira, na escola Básica 

Deu-la-Deu Martins. É sempre 

com grande prazer que as 

nossas bibliotecas recebem 

os representantes políticos da 

nossa localidade. 

Finalizo com um agradecimento global a toda a comunidade educativa. 

O Professor Bibliotecário 

Fernando Magalhães 

 

 

 


