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Actividades
Concurso de leitura
Realizou-se, no dia 17 de Dezembro de 2008, na Biblioteca da

Escola, a final do Concurso de Leitura destinado aos alunos do
5.º ano. Nove alunos estiveram presentes na prova final do
concurso, tendo cada um lido um excerto do texto ”A truta
finória”, após terem preparado a leitura do referido texto
durante cinco minutos. Os nove participantes na final prestaram
boas provas. Os três alunos vencedores, João Filipe do 5.ºB,
Bárbara Alves do 5.ºC e Rui Moreira do 5.ºI, tiveram  como
prémio um livro da colecção “Clube das Chaves” e aos restantes
alunos foram atribuídos prémios de participação na final. Esta
actividade foi presenciada por alguns alunos que quiseram estar
presentes para acompanhar os seus colegas de turma. 
Feira do livro
Realizou-se entre os dias 8 e 12 de Dezembro a Feira do Livro

na biblioteca. Durante esses dias estiveram expostos e foram
vendidos livros de diversas editoras.
A realização da feira do livro destina-se a divulgar o livro e a

promover a leitura na nossa comunidade escolar. Um livro
também pode ser um bom presente de Natal e proporcionar
horas de prazer a quem o lê. As vantagens da leitura autónoma
para o sucesso na aprendizagem estão provadas por inúmeros
estudos. 
A feira do livro teve muita afluência e queremos agradecer a

todos os que contribuíram para a realização desta actividade. A
biblioteca adquiriu vinte novos títulos. Tivemos o cuidado de
escolher os livros que os nossos alunos mostraram gostar mais.
Agora, é só vir à biblioteca para ler os livros novos.

TToopp lleeiittoorreess
A importância da leitura no

sucesso da aprendizagem é um
facto mais que provado, os
alunos que lêem mais aprendem
melhor.
Para dar a conhecer os leitores

que se destacaram pela leitura
de livros da biblioteca, criamos
o Top de leitores do 1º Período.

•Alexandre Filipe Santos
Pedrosa, nº 1 do 5º I;
•Diana Patrícia Silva Carvalho, nº
7 do 5º I;
•Marco António Silva Apura, nº
15 do 5º F;
•Tiago André Rocha Silva, nº 24
do 5º F;
•Neuza Filipa Oliveira Soares
Santos, nº 18 do 6º B;
•Tânia Filipa Mesquita Bernardo,
nº 25 do 6º B;
•Vera Lúcia Nunes Moreira, nº
27 do 6º B;
•António Daniel Pereira de
Castro, nº1 do 6 º D;
•Tiago André Silva Magalhães nº
18 do 6º D;
•Joana Filipa Amorim Moreira,
nº 11 do 6º K;
•Maria Elisa Santos Couto, nº 12
do 6º K; 

•Mariana da Conceição Pereira,
nº 13 do 6º K;
•Bruna Filipa Vieira Costa nº 6
do 8º A;
Parabéns a todos porque LER É
SABER


