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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

Na sequência do projeto de promoção da leitura “Abril, Leituras Mil”, 

implementado em 2012, organizado pela Biblioteca Municipal José Saramago 

em parceria com as Bibliotecas Escolares do Concelho, pretende-se este ano dar 

seguimento ao mesmo através da realização de uma terceira edição.

Este projeto 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. Paralelemente, as escolas e 

agrupamentos escolares do concelho, através das respetivas Bibliotecas 

Escolares, dinamizam várias atividades integradas na Semana da Leitura 

promovida pelo Plano nacional de Leitura (PNL).

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



Feira do Livro, 2 a 30 de abril
A Biblioteca Municipal apresenta uma oferta generalizada de títulos de várias 

editoras com especial enfoque para as publicações infantis para venda ao público 

durante o mês de abril. A Feira do Livro conta com a colaboração do grupo Leya.

“Na barriga da mãe há pássaros que cantam” – Exposição de 

ilustração infantil, de Rute Reimão - 1 a 30 de abril
Exposição de desenhos originais de livro dedicado ao nascimento, da autoria de 

Rute Reimão.

Este é um livro diferente. Desde a primeira ecografia, poderá aqui reunir as mais 

belas fotografias e os registos mais importantes do primeiro ano de vida do bebé. 

Este é um livro 

que, mais tarde, se tornará um tesouro, cheio de momentos preciosos para 

descobrir… e recordar.

Ateliê de ilustração infantil, por Rute Reimão, 10 de abril, 14.30h
Este ateliê será dinamizado por Rute Reimão e é dirigido a crianças entre os 8 e 

os 12 anos.

Ateliê de ilustração com recurso a técnicas mistas que pretende estimular a 

criatividade e imaginação em que os participantes são convidados a colocar 

literalmente “as mãos na massa”.

Inscrição prévia até ao dia 8 de abril.

Animação da Leitura “O Coelhinho Branco”, de António Torrado, 

9 de abril, 10.30H e 16.30H / 12 de abril, 16.30H
A Páscoa está a chegar e o Coelhinho Branco anda muito atarefado. Para não 

bastar, ainda recebe uma visita indesejada. Vem ouvir esta história e descobrir os 

personagens que nela habitam.

Animação da leitura dinamizada pela Biblioteca Municipal de uma história 

tradicional dirigida ao público infantil entre os 4 e os 8 anos.

“Descobrindo o coaching” - Workshop de Coaching Criativo para 

adultos, 12 de abril, 14.00H
O coaching tem como missão ajudar pessoas a trilharem o seu próprio caminho 



de autodesenvolvimento. Leva-nos a uma maior consciência sobre nós próprios, 

a nossa personalidade, competências e qualidades pessoais. Este workshop 

confere ao participante uma sólida ideia sobre o que é o coaching, como funciona 

e como se pode aplicar.

A sessão será dinamizada por Ana Rosa e dirigida ao público em geral a partir 

dos 18 anos. 

Inscrição prévia até ao dia 10 de Abril. Limite máximo de 12 inscrições.

“Letras Doces”, 16 de abril, 10.30h e 16.30h
Recorte e imaginação vão ser o tema deste ateliê que consiste em criares o teu 

próprio doce literário a partir da leitura do livro Ler Doce Ler.

A partir dos 5 anos.

Ateliê de Expressão Plástica, 17 de abril, 14.00h
O senhor coelhinho tem uma horta com muitos legumes…mas precisa de uma 

nova cesta para colocar todas as verduras. A nossa missão será ajudá-lo a 

construir uma bonita cesta. 

Ateliê dinamizado pela Biblioteca Municipal dirigido ao público infanto-juvenil 

entre os 5 e os 12 anos. Serão elaborados objetos com recurso a materiais 

recicláveis.

Maratona de estórias “Agora é a minha vez!”, 19 de abril, 16.30h
Todos gostamos de ouvir histórias e até sabemos muitas de cor! 

Vem partilhar connosco a tua história preferida ou imagina a tua própria história.

Final do Concurso Concelhio de Leitura Odemira a Ler +, 23 de abril, 10h
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. Após a realização de duas eliminatórias 

nas respetivas escolas, foram apurados em cada dois vencedores por cada ano 

de escolaridade, perfazendo um total de 40 finalistas. A final do concurso será 

realizada na Biblioteca Municipal no dia 23 de Abril, Dia Internacional do Livro, e 

serão apurados 8 vencedores, 2 por cada ano letivo.



ESCOLAS / AGRUPAMENTOS 
ESCOLARES



Agrupamento de Escolas de Colos

Sessões de Cinema - atividade articulada com os Serviços Especializados de 

Educação Especial, 2, 23 e 30 de abril, EB Aviador Brito Paes

Exposição “Os Cravos que Abril Abriu”, 24 de abril, JI/EB1 Bicos

Caminhar por Abril, 28 de abril, 10 horas, Colos

Sessões de Poesia - atividade articulada com os Serviços Especializados de 

Educação Especial, 28 e 29 de abril, EB Aviador Brito Paes

Encontro com a escritora Susana Câmara, autora do livro “O Detective 

Asa Branca e o menino que não conseguia chorar”, 29 de abril,14.00h, EB Aviador 

Brito Paes *

Contos com Música, 30 de abril, 11.00h, EB Aviador Brito Paes *

 

Agrupamento de Escolas de Odemira

Apresentação do livro “A Origem da Língua Portuguesa”, de Fernando 

Almeida, 24 de abril, 14.00h, Biblioteca Escolar da Escola Secundária Dr. Manuel 

Candeias Gonçalves

Encontro com a escritora Susana Câmara, autora do livro “O Detective 

Asa Branca e o menino que não conseguia chorar”, 29 de abril, 10.30 H, Biblioteca 

da Escola Damião de Odemira 

Contos com Música, 30 de abril, 9.00h, EB1 do Almograve *



Agrupamento de Escolas de Sabóia 

Encontro com o escritor Pedro Seromenho, autor do livro “A fuga da 

ervilha”, Escola Básica de Sabóia, n.º1, 24 de abril, 14.00H. *

Contos com Música, Escola Básica de Sabóia, n.º1, 28 de abril, 14.00H. *

Agrupamento Vertical de Escolas de S.Teotónio

“Leituras no Jardim” – leituras realizadas pelos alunos do 1º ciclo para os 

alunos do Jardim de Infância, Jardim de Infância do Brejão, 22 a 30 de abril. *

Feira Itinerante do Livro Infanto-Juvenil - Livraria Cabeçudos Itinerante 

(com o patrocínio Driscoll’s)

23 de abril, manhã: Brejão / tarde: Zambujeira do Mar

24 de abril, manhã: S.Teotónio / tarde: Cavaleiro

Encontro com o escritor Pedro Seromenho, autor do livro “A fuga da 

ervilha”, EB1 de Zambujeira do Mar, 24 de abril, 9.30H. *

Contos com Música, Jardim de Infância de S.Teotónio, 28 de abril, 11.00H. *

Teatro sobre o 25 de Abril, EB1 do Cavaleiro, 28 de abril

“Países do Mundo” – distribuição de marcadores de livros alusivos ao tema 

junto da comunidade, Jardim de Infância da Zambujeira do Mar, 28 a 30 de abril

Manhã de Poesia – Declamação de poesia, EB1 do Brejão, 28 de abril



Agrupamento Horizontal de Escolas de Vila Nova de Milfontes

Apresentação da peça de teatro “Touro Azul”, Biblioteca Escolar, 1 de 

abril

Gincana de Leitura, EB1 Milfontes, 3 de abril, 11.00h/14.00h

Exposição de trabalhos de alunos, Biblioteca Escolar, a partir de 28 de abril

Colégio Nossa Senhora da Graça, Vila Nova de Milfontes

“Ler de boca cheia” – Mensagens sobre a leitura distribuídas em diferentes 

estabelecimentos de restauração em Vila Nova de Milfontes, Longueira, Almograve 

e S. Luís, 22 a 24 de abril

Tertúlia Literária “Viagem da língua portuguesa pelo mundo” – 

partilha de leituras de obras ou excertos de obras alusivas ao tema, Lua Cheia e 

Manjedoura Bar, 23 de abril, 21H

Feira do Livro, Biblioteca Escolar, 23 a 30 de abril

“Contos com Música”, Biblioteca Escolar, 28 de abril, 9.00h. *

Encontro com a escritora Leonor Colaço, autora do livro “Sombra 

Luminosa”, Biblioteca Escolar, 29 de abril, 14.00H. *

* Atividades dirigidas apenas ao público escolar




