
 

 
 
 

Eb1 DE TRAJOUCE 
 

1º passo- contacto com E. E., Pais e familiares, através da seguinte ficha: 
 
Agrupamento de Escolas Frei Gonçalo de Azevedo 
Eb1 de Trajouce 
 
           Ao Encarregado de Educação, Pais, outros familiares ou amigos: 
  Assim como no ano lectivo anterior, também este ano se vai comemorar a Semana da 
Leitura, nos próximos dias 3, 4, 5, 6 e 7 de Março. 
   A nossa Escola aderiu a esta iniciativa, destinada a celebrar e a incentivar o prazer de ler 
entre as crianças.  
   Elaboramos esta pequena ficha para que possam colaborar com a Escola, a qual 
agradecemos que devolva devidamente preenchida, mesmo que a sua resposta seja um NÃO. 
------------------------------------------------------------------------------------- 
FICHA: 
Actividade em que poderá colaborar 

• Ler um poema às crianças     
 
SIM                           NÃO      

• Contar um pequeno conto 
 

SIM                           NÃO      
• Contribuir com uma poesia ou um pequeno conto escrito, para a exposição. 

SIM                           NÃO      
 
          Indique, por favor, em que dia e qual a hora em que poderá comparecer na 
escola e se será de manhã ou de tarde, no quadro abaixo: 
Semana da 
leitura 

3 de Março 4 de Março 5 de Março 6 de Março 7 de Março 

 
Manhã  
 

     

 
Tarde 
 

     

 
Nome do aluno: ____________________  Turma:______  Ano:________ 
 
Nome do familiar ou amigo que vai participar:_______________________ 

 



Dia 2  

Após a recepção das fichas preenchidas, foi organizada a Semana da Leitura da 
seguinte forma: 
 
Dia 3  
 
- História « Os monstros e companhia» contada aos alunos do 1º ano, por dois alunos 
do 3º , na sala de aula. 
- História «Dinossauros», contada aos alunos do 4º ano, por dois alunos do 3º ano, na 
sala de aula. 
 
Dia 4 

 
 

 
 
-História « O grufalão» contada por uma E. E. aos alunos do 1º e 2º ano, na Biblioteca 
Escolar, a uma turma de cada vez.  

 
 

- Sessão de Poesia nas salas do 1º, 2º, 3º e 4º anos, dita por três alunas do 4º ano e uma 
do 3º. 
 
 

 
 
 



Dia 5 

 

 
 
 
- História «A cenoura gigante», contada por uma E.E., aos alunos do 1º e 2ºanos, na 
Biblioteca. 
- História «Leónia devora livros», contada por uma E.E. aos alunos do 3º e 4º anos 
 

Dia 6 

 
 

- História «O pássaro da alma», contada nas salas de aula, por duas alunas do 3º ano, 
aos alunos do 1º, 2º, 3º e 4º anos. 
 
Este é um dos trabalhos resultantes da audição desta história: 

 
 

O que é a alma para mim... 
 

A alma, para mim,  
É uma coisa fascinante. 

É a minha segunda pessoa, 
A pessoa deslumbrante. 

 
A alma, para mim, 

É maravilhosa 
E faz-me sentir 
Uma linda rosa. 

 



A alma, para mim, 
É especial. 

Com tantas almas juntas 
Faziamos um festival! 

 
A alma, para mim, 
É como um mar, 

Passando como uma brisa, 
Parecendo uma borboleta a voar. 

 
A alma, para mim, 

É espectacular: 
Parece uma flor  

A querer desabrochar. 
 

 Minha querida alma, é isto que eu penso de ti e nunca me vou atrever a perder «AS 
MINHAS ESPERANÇAS!» 
 

AUTORA: Sandra Sanches, 4º ano, poetiza. 
(Texto inédito) 

 
Desenhos de duas alunas do 2º ano, sobre o pássaro da alma: 

 

      
 
 

 
 
 
No final do Período serão expostos os trabalhos escritos e plásticos, assim como 
algumas fotos de todas as actividades desenvolvidas 


