FEIRA DO LIVRO

Entre os dias 7 e 10 de fevereiro, o colégio vai organizar uma Feira do Livro, dando cumprimento
ao Plano de atividades de enriquecimento das aprendizagens. Todos os alunos visitarão pelo menos uma
vez a feira, acompanhados da turma e da respetiva professora de Português.
A Feira do Livro estará aberta todos os dias entre as 9h00 e as 17h35.
Esta atividade tem por objetivos:
• proporcionar um contacto vivo e direto com um grande número de títulos adequados às
diferentes idades;
• assegurar a presença de novidades, que eventualmente a biblioteca escolar ainda não
possua, e a presença de títulos menos recentes que já não se encontrem disponíveis em
livrarias ou supermercados, tornando mais amplo o leque de escolhas;
• divulgar o livro como ferramenta de estudo e de cultura;
• incentivar a apreciação dos livros expostos, por parte dos alunos, para se habituarem a
fazer escolhas fundamentadas;
• beneficiar os alunos do aconselhamento dos professores, no caso de serem solicitados;
• promover hábitos de leitura junto do público mais jovem;
• possibilitar a compra a preços mais convidativos, graças aos descontos de 10% que o
livreiro oferece.
A propósito da Feira do Livro, serão dinamizadas algumas atividades que visam interligar os
grandes eixos: literatura / sociedade / afetos.
Assim:


na 4.ª feira, dia 8 de fevereiro, durante o período da tarde, alguns alunos do colégio irão interagir
com alunos de várias escolas do primeiro ciclo.



na 5. Feira, dia 9 de fevereiro, durante o período da manhã, teremos connosco a jovem escritora
Maria Francisca Almeida Gama, que estuda atualmente na Faculdade de Direito da Universidade
de Lisboa. Editou o seu primeiro livro aos quinze anos, denominado Em Troca De Nada, que se
debruça sobre o bullying e a adolescência e que tem como principal objetivo mostrar aos leitores
que, por mais difíceis que sejam as situações, e que nos parece que ninguém quer estar
connosco, conseguimos sempre superá-las e há sempre alguém que também está sozinho à
nossa espera. Aos dezoito anos, publicou o seu segundo livro, Madalena. Este surgiu como uma
homenagem ao seu pai, passa-se em dois mil e catorze e em dois mil e vinte e quatro, e, para
além de ser um hino ao amor que nutre pela família, espelha aquilo que é, e o que sonha para si.

Nas suas palestras, irá falar não só das suas obras, mas também interagir com o público-alvo:
o

8h30 – turmas do 8º. ano – tema o Bullying e a adolescência;

o

9h15 – turmas do 7.º ano – tema o Bullying e a adolescência;

o

10h20 – turmas 9.º e 10.º anos – palestra motivacional.

o

11h05 – turmas 11.º e 12.º anos – palestra motivacional.

o

Entrega dos prémios aos vencedores do concurso literário dinamizado no colégio (3.º ciclo
e ensino secundário).

Na 6.ª feira, dia 10 de fevereiro, para os alunos dos 5.º anos e 6.ºB, às 15H15, teremos a
presença da associação Ajudaris, com a participação da autora, a professora Maria João Torres,
que apresentará o livro «Crescer com Histórias» e dinamizará uma atividade com os alunos
presentes. A Ajudaris é uma associação particular de carácter social e humanitário de âmbito
nacional, sem fins lucrativos. O livro «Crescer com Histórias» é um projeto com contos
maravilhosos e com sugestões de trabalho igualmente interessantes, dirigidas não só às crianças,
mas também a pais, professores e educadores em que se defende que «As histórias são como o
ADN, definem-nos enquanto pessoas, e através destas que nós crescemos enquanto seres
sociais.
Também será feita a entrega do prémio ao vencedor do concurso literário dinamizado no
colégio aos alunos do 2.º ciclo.

Agradecemos desde já a colaboração dos Encarregados de Educação e desejamos a todos boas
leituras.
O Departamento de Português

