
Entre os dias 11 e 15 de março, de forma a comemorar a semana da leitura, o colégio 
vai organizar uma Feira do Livro, que tem, entre outros objetivos, divulgar o livro como 
ferramenta de estudo e de cultura, promover hábitos de leitura junto do público mais jovem e 
possibilitar a compra a preços mais convidativos, graças aos descontos de 10% que o livreiro 
oferece. 

 Nesses dias, serão dinamizadas algumas atividades que visam interligar os grandes 
eixos: literatura/adolescência/solidariedade: 

• 6.ª feira, dia 8 de março, presença da escritora Margarida Fonseca Santos, que 
publicou o seu primeiro livro para crianças há vinte e um anos. Desde esse instante, nunca 
mais parou de escrever para este público, um verdadeiro desafio que se transformou numa 
grande paixão. 
Autora reconhecida e muito querida do público, tem uma grande parte das suas obras no 
Plano Nacional de Leitura. 
 Paralelamente, escreve para adultos e para teatro, trabalha na área da escrita criativa 
e do treino mental, algo que ficou do tempo em que se dedicava à Pedagogia e à Formação 
Musical.  
 A coleção, A Escolha É Minha, que virá apresentar aos alunos dos 6.º e 7.º anos, 
para além de  ser o reflexo de todo este percurso, sensibiliza os adolescentes sobre as 
opções que têm de tomar todos os dias. 
 

• 2.ª Feira, dia 11 de março, no período da manhã, presença da associação Ajudaris,  
instituição solidária que apoia crianças e família carenciadas, para a apresentação do livro 
Histórias Ajudaris’18, que consiste numa compilação de pequenas narrativas ilustradas 
redigidas por alunos. As turmas dos 5.ºs anos do ano letivo anterior participaram com a 
redação de uma narrativa “O texugo comilão”. Caso o deseje, o livro poderá ser adquirido na 
biblioteca do Colégio, tendo o custo de €5.00, valor que reverte na totalidade para o projeto. 

 

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

 

 


