
                                                                       Semana da Leitura 
«Palavras do Mundo» 
16 a 20 de março 2015 

 
Sessões das atividades – 1º CEB 

Escola Turma Dia * Horário* Atividade 

EB1 Nº 1 Alhandra  

JI 16 de março 13.30h Visionamento da história Saúde Oral (KIKO) 
Trabalho de ilustração: “As mil cores do sorriso” 

 

A1 

 

16 de março 

 

14h 

Visionamento do filme de animação: “Uma missão muito especial - 
Tom em missão: Saúde bucal” 
Hora do conto: “As mil cores do sorriso da Maria” 
Trabalho de ilustração: “As mil cores do sorriso” 

A2 9 de março 11.30h 
Ler para aprender Ciência 
 Hora do conto:  “O Zoo da Joaquina” 
Trabalho de ilustração: “As mil cores do sorriso” 

A3 16 de março 15h 

Visionamento do filme de animação: “Uma missão muito especial - 
Tom em missão: Saúde bucal” 
Hora do conto: “As mil cores do sorriso da Maria” 
Trabalho de ilustração: “As mil cores do sorriso” 

 

A4 

 

16 de março 
11.30h 

Visionamento do DVD: “ Os super sorrisos contra a bactéria 
inteligente” 
Trabalho de ilustração: “As mil cores do sorriso” 

 

EB1 Nº 2 Alhandra 

 

 

A5 

 

17 de março 

 

16.15h 

Visionamento do filme de animação: “Uma missão muito especial - 
Tom em missão: Saúde bucal” 
Hora do conto: “As mil cores do sorriso da Maria” 
Trabalho de ilustração: “As mil cores do sorriso” 

 

A6 

 

17 de março 

 

9.30h 

Visionamento do filme de animação: “Uma missão muito especial - 
Tom em missão: Saúde bucal” 
Hora do conto: “As mil cores do sorriso da Maria” 
Trabalho de ilustração: “As mil cores do sorriso” 

   Ler para aprender Ciência 
 Hora do conto:  “O Zoo da Joaquina” 
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A7+ A8 17 de março 11.45h Trabalho de ilustração: “As mil cores do sorriso” 

 

A9 

 

10 de março 

 

11.30h 

Visionamento do filme de animação: “Uma missão muito especial - 
Tom em missão: Saúde bucal” 
Hora do conto: “As mil cores do sorriso da Maria” 
Trabalho de ilustração: “As mil cores do sorriso” 

 

A10 

 

10 de março 

 

14.30h 

Visionamento do filme de animação: “Uma missão muito especial - 
Tom em missão: Saúde bucal” 
Hora do conto: “As mil cores do sorriso da Maria” 
Trabalho de ilustração: “As mil cores do sorriso” 

 

A11+A12 

 

17 de março 

 

14.00h 

Visionamento do DVD: “ Os super sorrisos contra a bactéria 
inteligente” 
Trabalho de ilustração: “As mil cores do sorriso” 

 

EB1 Sobralinho 

 

 

B7+B8 

 

19 de março 

 

9.00h 

Visionamento do DVD: “ Os super sorrisos contra a bactéria 
inteligente” 
Trabalho de ilustração: “As mil cores do sorriso” 

 

B1+B2 

 

19 de março 

 

11.00h 

Visionamento do filme de animação: “Uma missão muito especial - 
Tom em missão: Saúde bucal” 
Hora do conto: “As mil cores do sorriso da Maria” 
Trabalho de ilustração: “As mil cores do sorriso” 

 

B5+B6 

 

19 de março 

 

14.00h 

Visionamento do filme de animação: “Uma missão muito especial - 
Tom em missão: Saúde bucal” 
Hora do conto: “As mil cores do sorriso da Maria” 
Trabalho de ilustração: “As mil cores do sorriso” 

A Professora Bibliotecária 
Maria José Paiva 

*sujeito a alteração caso necessário. 


