
Clube de Leitura
Dinamizadores: Cristina Goulão                     Escola Básica Conde S. Cosme



A Mulher de Vime

• Histórias que soam a sabedoria popular 
partilhada entre gerações. 

• "cada um dos poemas um fio de cabelo da sua
trança". 

• Deixe-se absorver pelas cores e formas das 
linogravuras e não estranhe se sentir vontade de 
cantar os versos espontâneos.

• https://www.youtube.com/watch?v=kj3SfHyCc8c

Autora Cristina Mestre
Ilustradora Joana de Rosa

https://www.youtube.com/watch?v=kj3SfHyCc8c


Leituras silenciosas



Momentos de leitura partilhados







As imagens também falam!



Inauguração da BE Conde S. Cosme

A poesia paira no ar…!
A Fala das Coisas de José Jorge Letria



Leituras partilhadas entre ciclos (7º/2ºano), no âmbito do Clube de Leitura…!



Clube de 
Leitura

Leituras 
partilhadas





As Leituras
continuam…!



Clube de Leitura
Dinamizadores: Luís Biscaia e Ana Fonseca                Escola Básica de Antas



Ler é uma aventura
Um presente para o João



Apresentação do livro
Professores vão às turmas…

Inscrição no Clube de Leitura  



O que será o presente do João?



O que será o presente do João?



Leitura e escrita de mãos dadas…



Leitura das poesias produzidas



Personagens da história



Jogo das adivinhas… Quem será?



O macaco de rabo cortado e outras histórias



Trabalhos de expressões após exploração do livro

Rabo de palavras que faltava ao macaco…



A fuga da ervilha



Leitura recreativa e criação dos alunos



A criatividade não tem limites…



Clube de Leitura
Dinamizadores: Pedro Afonso                     Escola Básica Luís de Camões







https://www.youtube.com/watch?v=c3EBYb_AIvg





Clube de Leitura
Dinamizadores: Zélia Gonçalves                   Escola Básica de Landim



O Planeta Azul
Luísa Ducla Soares

• A Sra. Esquila surpreende no envolvimento dos 
alunos que abraçam a leitura diariamente.



LER POR PRAZER. • Momentos de Leitura em sala
de aula



Nós gostamos de Ler…!



1.º, 2.º, 3º, 4.º anos envolvidos no livro "O planeta azul"

• A educação literária não se concretiza de forma 
desligada das outras competências e a sua relação com 

as expressões artísticas é evidente.



Seleção da poesia que mais tocou no seu coração.



Clube de Leitura!



Jogo de tabuleiro “A Maior Flor do 
Mundo” e Biografia de José Saramago.



Jogar a aprender.





“Ler por prazer, ler 
em qualquer lugar.” •Leitura Recreativa



Filosofia para crianças



Representações de leituras.



“A coragem de Tição”                            Representação Icónica
Luís Represas


