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Local: 

Biblioteca Municipal “José Saramago” e Agrupamentos Escolares / Escolas do 

Concelho de Odemira

Público–alvo: 

Público infanto-juvenil; público em geral; alunos do concelho de Odemira

Projeto de promoção da leitura 

da Biblioteca Municipal José 

Saramago em parceria com 

as Bibliotecas Escolares do 

Concelho de Odemira

» 



DESCRIÇÃO GERAL DO PROJETO

O projeto de promoção da leitura Abril, Leituras Mil é organizado pela Biblioteca 

Municipal José Saramago em parceria com as Bibliotecas Escolares do Concelho. 

Este ano apresenta-se a 6ª edição deste projeto que pretende assinalar o Dia 

Internacional do Livro Infantil e o Dia Mundial do Livro através da realização de 

várias atividades distintas dirigidas a todos os públicos durante o mês de Abril. 

Pretende-se divulgar uma colaboração e articulação de atividades entre as 

Bibliotecas Escolares e Municipal resultante de uma partilha de recursos e 

materiais, evidenciando o trabalho em rede que tem vindo a ser desenvolvido 

entre as bibliotecas do concelho.

Este projeto articulado de promoção de leitura pretende envolver a comunidade 

em torno do livro e da importância da leitura, contribuindo para afirmar Odemira 

como uma terra onde acontece cultura.



BIBLIOTECA MUNICIPAL



6 abril, 14h30, Yoga de Palmo e Meio, por Tiago Jesus 

Os participantes são convidados a “mexer” e a “aquietar” o corpo, a mente e as 

suas emoções através de pequenas histórias, canções, jogos, pinturas e uma leve 

dose de brincadeira.

Destinado a crianças entre os 6 e os 9 anos.

Mediante inscrição prévia limitada a 12 participantes.

7 abril, 14h00, Contatininhas, por Luís Correia Carmelo 

As contatininhas são adivinhas, trava-línguas e parlendas, contos cumulativos e de 

animais, ao som da concertina. São histórias contadas e cantadas, que exploram 

o verso e a prosa, apresentam um vocabulário cuidado e diverso e propõem jogos 

de repetição, paralelismo e antecipação. Fazem parte de um património oral que 

há muito procura ensinar a brincar, a compreender e a pensar: palavras de ontem 

para agir hoje. 

Espectáculo infantil dirigido a crianças a partir dos 3 anos.

10 a 13 abril, 16h30, O Coelhinho vem à Biblioteca 

Animação da leitura seguida de atividade de expressão plástica alusiva à Páscoa, 

para crianças a partir dos 3 anos.

20 abril a 10 de maio, Exposição Grandes Vidas Portuguesas, cedida pela INCM  

Exposição coletiva com ilustrações de 12 títulos da coleção Grandes Vidas 

Portuguesas, uma parceria entre a Pato Lógico e a Imprensa Nacional-Casa 

da Moeda, dedicada às vidas de personalidades que se destacaram em vários 

domínios da nossa história, como José Saramago, Aristides de Sousa Mendes ou 

Salgueiro Maia.

23 abril, 15h00, Jardim Sousa Prado, Odemira, Espetáculo Karingana Reggae, 

pelo Bica Teatro 

Espetáculo familiar que alia a literatura, a poesia e a música através da 

teatralização de histórias lusófonas, com particular alusão ao 25 de Abril e à 

Liberdade.

27 abril, 10h00, Final do 5º Concurso Concelhio de Leitura Odemira a Ler +  

O Concurso Odemira a Ler+ tem como objetivos a promoção da leitura e o 

desenvolvimento da expressão e compreensão escrita e oral e é dirigido aos 



alunos do concelho dos 3º, 4º, 5º e 6º anos. A final do concurso será realizada na 

Biblioteca Municipal no dia 27 de Abril e serão apurados 8 vencedores, 2 por cada 

ano letivo.

28 abril, 10h30, Oficina de Escrita Criativa - Saramago Homem-Rio – Quantas 

palavras cabem num rio?, por Alexandra Baião/INCM *

Esta oficina será dinamizada a partir do Livro José Saramago Homem-Rio, cuja 

ilustração de capa integra a exposição Grandes Vidas Portuguesas patente na 

Biblioteca.

Esta oficina é promovida pela Imprensa Nacional-Casa da Moeda e dirigida a 

alunos do 4º ano. 

29 abril e 6 maio, 15h00, Oficina “Vamos falar de escrita de ficção”, por Fernando 

Évora

Oficina de escrita de ficção dinamizada pelo professor e escritor Fernando Évora, 

uma parceria entre o Município de Odemira e a ASSESTA, Associação de Escritores 

do Alentejo. 

Atividade dirigida a jovens a partir dos 16 anos e realizada em duas sessões. 

Mediante marcação prévia até 26 de Abril e limitada a 12 participantes.

29 abril, 15h30,  Sessão de contos infantis “Flores de livro – contos, livros e 

leituras”, por Cláudia Sousa 

Sessão de contos infantis em que se pretende promover momentos lúdicos 

através do contacto com a palavra, com o livro e com a leitura. Sessão dirigida a 

um público familiar.

29 abril, 17h00, Sessão de contos para bebés “Bichinho Miau”, por Cláudia Sousa 

Através de brincadeiras sonoras e visuais criam-se ambientes de estimulante 

tranquilidade que facilitam o jogo e o brincar com o bebé. Canções de embalar, 

lengalengas e outras brincadeiras sonoras, mas também visuais, são os 

instrumentos utilizados em jogos de proximidades entre pais, ou outros adultos 

significativos, e bebés.

Mediante marcação prévia.



ESCOLAS / AGRUPAMENTOS 
ESCOLARES



Agrupamento de Escolas de Colos

20 abril, 14h00, EB Aviador Brito Paes, Animação da leitura “O Cato quer mimos” 

com a autora Ana Ventura*

Agrupamento de Escolas de Odemira

19 abril, 10h30, Biblioteca Municipal José Saramago, Animação da leitura “O Cato 

quer mimos” com a autora Ana Ventura*

Agrupamento de Escolas de Sabóia 

19 abril, 14h00, Biblioteca Escolar, Animação da leitura “O Cato quer mimos” com 

a autora Ana Ventura*

Agrupamento Vertical de Escolas de S.Teotónio

21 abril, Animação da leitura “O Cato quer mimos” com a autora Ana Ventura* 

         9h30, Jardim de Infância de S.Teotónio

        14h00, Jardim de Infância da Zambujeira do Mar

24, 26 e 28 abril, 14h00, Jardim de Infância do Cavaleiro, Leituras animadas pelos 

Encarregados de Educação

24 a 28 abril, 9h00/15h00, Jardim de Infância de S.Teotónio, As Histórias da 

minha avó 

24 a 28 abril, 11h00, EB1 Zambujeira do Mar, Leitura com convidados*

26 a 29 abril, Jardim de Infância da Zambujeira do Mar, Feira do Livro 

27 abril, 17h30/19h30, Biblioteca Escolar, Poesia ao fim do dia 

27 abril, 20h30, Biblioteca Escolar, Serão de leitura “Livros e Bolinhos” 

28 abril, 10h00, Biblioteca Escolar, Encontro com o autor Fernando Évora*

28 abril, 9h00, Jardim de Infância do Cavaleiro, Teatro de fantoches



Agrupamento Horizontal de Escolas de Vila Nova de Milfontes

3 abril, 10h00, Biblioteca Escolar, Gincana de Leitura 

4 abril, 10h00, Biblioteca Escolar, Leitura com convidado 

20 abril, 9h00/10h30, Biblioteca Escolar, Animação da leitura “O Cato quer mimos” 

com a autora Ana Ventura*

20 abril, 14h00, Biblioteca Escolar, Sessão de trabalhos de expressão plástica e 

leitura - Grupo Juntos Aprendemos 

Colégio Nossa Senhora da Graça, Vila Nova de Milfontes

3 abril, 10h00, Biblioteca Escolar, Gincana de Leitura 

19 abril, 21h00h, Lua Cheia e Manjedoura Bar, Vila Nova de Milfontes, Tertúlia 

literária “O prazer de ler” 

20 abril, 11h00, Vila Nova de Milfontes (espaços públicos), Ler+ em espaço aberto 

* Atividades dirigidas apenas ao público escolar




