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Semana da Leitura - Ler! A
qualquer hora, em qualquer
lugar!
"Ler
"Ler sempre.
sempre. Ler
Ler em
em qualquer
qualquer lugar"
lugar" éé oo tema
tema da
da Semana
Semana da
da
Leitura
Leitura 2021,
2021, este
este ano
ano em
em versão
versão online.
online.
Apesar
Apesar do
do confinamento,
confinamento, oo Agrupamento
Agrupamento de
de Escolas
Escolas de
de
Ponte
Ponte da
da Barca
Barca continua
continua empenhado
empenhado em
em valorizar
valorizar ainda
ainda mais
mais
esta
esta boa
boa prática
prática da
da leitura,
leitura, procurando
procurando "criar
"criar uma
uma rede
rede de
de
palavras,
palavras, vozes
vozes ee textos
textos que
que nos
nos ajudem
ajudem aa enfrentar
enfrentar estes
estes
tempos
tempos de
de incerteza”!
incerteza”!
Dia
Dia aa dia,
dia, até
até sexta-feira,
sexta-feira, vamos
vamos festejar
festejar oo livro
livro ee aa leitura
leitura "como
"como
ato
ato de
de prazer,
prazer, de
de imaginação
imaginação ee lugar
lugar de
de encontro,
encontro, criativo
criativo ee
colaborativo",
colaborativo", apresentando
apresentando propostas,
propostas, sugerindo
sugerindo viagens.
viagens.
Com
Com esta
esta iniciativa,
iniciativa, oo Grupo
Grupo 300
300,, aa Biblioteca
Biblioteca Escolar
Escolar ee aa
equipa
equipa do
do Plano
Plano Nacional
Nacional das
das Artes
Artes desejam
desejam levar
levar oo texto
texto ee aa
leitura
leitura ao
ao encontro
encontro das
das pessoas,
pessoas, para
para que,
que, num
num ambiente
ambiente
informal
informal ee descontraído,
descontraído, se
se deixem
deixem seduzir
seduzir pelo
pelo encanto
encanto da
da
palavra
palavra escrita,
escrita, lida,
lida, dita,
dita, cantada...
cantada...
No
No Dia
Dia Internacional
Internacional da
da Mulher,
Mulher, apresentamos
apresentamos quatro
quatro
sugestões,
sugestões, acedidas
acedidas no
no dia
dia 55 de
de março,
março, que
que celebram
celebram oo eterno
eterno
feminino:
feminino:
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Dia Internacional da Mulher
"Carta da Corcunda ao serralheiro", de Fernando Pessoa (vídeo
realizado por Luísa Monteiro & Ana Tavares:
https://www.youtube.com/watch?v=uhroTxKFc5M).
Texto na íntegra:
http://arquivopessoa.net/typographia/textos/arquivopessoa-774.pdf;
"O Homem e a Mulher", de Victor Hugo:
https://www.citador.pt/textos/o-homem-e-a-mulher-victor-hugo;
"A Mulher Portuguesa tem um bocado de pena dos Homens", de
Miguel Esteves Cardoso.
https://www.citador.pt/textos/a-mulher-portuguesa-tem-um-bocado-depena-dos-homens-miguel-esteves-cardoso;
"Menina dos olhos d'água", de Pedro Barroso:
https://youtu.be/uMkxT2n0D8c ;
”Garota de Ipanema", de Tom Jobim, com Vinicius de Moares:
https://www.youtube.com/watch?v=KJzBxJ8ExRk
Boas leituras! Viva a Palavra!
A Organização
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Em tempos de pandemia nunca como agora
os livros foram o melhor meio de viajar e
sonhar!
Partilha com o teu professor de Português e
com a Biblioteca Escolar o que tens estado a
ler em tempo de pandemia.
Como participar?
1- Escolhe um livro.
2- Procura um local com boa iluminação.
3- Grava um vídeo ou um podcast (não
exceder 5 minutos).
4- Envia o video para o teu professor para
que possa ser partilhado no programa de
rádio ”Leituras e Companhia” e página do
Agrupamento!
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Lê o poema "A
Marioneta de trapo" e
cria uma ilustração ao
teu gosto. Dá asas à
tua criatividade!
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Se, por um instante, Deus se esquecesse de que sou uma marionete de trapo e me presenteasse
com um pedaço de vida, possivelmente não diria tudo o que penso, mas, certamente, pensaria
tudo o que digo.
Daria valor às coisas, não pelo que valem, mas pelo que significam.
Dormiria pouco, sonharia mais, pois sei que a cada minuto que fechamos os olhos, perdemos
sessenta segundos de luz. Andaria quando os demais parassem, acordaria quando os outros
dormem. Escutaria quando os outros falassem e gozaria um bom sorvete de chocolate.
Se Deus me presenteasse com um pedaço de vida, vestiria simplesmente, me jogaria de bruços
no solo, deixando a descoberto não apenas meu corpo, como minha alma.
Deus meu, se eu tivesse um coração, escreveria meu ódio sobre o gelo e esperaria que o sol
saísse. Pintaria com um sonho de Van Gogh sobre estrelas um poema de Mario Benedetti e uma
canção de Serrat seria a serenata que ofereceria à Lua. Regaria as rosas com minhas lágrimas
para sentir a dor dos espinhos e o encarnado beijo de suas pétalas.
Deus meu, se eu tivesse um pedaço de vida. Não deixaria passar um só dia sem dizer às gentes –
te amo, te amo. Convenceria cada mulher e cada homem que são os meus favoritos e viveria
enamorado do amor.
Aos homens, lhes provaria como estão enganados ao pensar que deixam de se apaixonar
quando envelhecem, sem saber que envelhecem quando deixam de se apaixonar. A uma criança,
lhe daria asas, mas deixaria que aprendesse a voar sozinha.
Aos velhos ensinaria que a morte não chega com a velhice, mas com o esquecimento. Tantas
coisas aprendi com vocês, os homens...
Aprendi que todo mundo quer viver no cimo da montanha, sem saber que a verdadeira
felicidade está na forma de subir a escarpa.
Aprendi que quando um recém-nascido aperta com sua pequena mão pela primeira vez o dedo
de seu pai, o tem prisioneiro para sempre. Aprendi que um homem só tem o direito de olhar um
outro de cima para baixo para ajudá-lo a levantar-se.
São tantas as coisas que pude aprender com vocês, mas, finalmente, não poderão servir muito
porque quando me olharem dentro dessa maleta, infelizmente estarei morrendo.
Johnny Welch
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1.Assiste Samuel Úria recitando
o poema de Jorge de Sena "Uma
pequenina luz".
2.Escolhe um poema ao teu
gosto e tenta tu também recitálo.
3.Grava o audio e envia-o ao teu
professor!

Samuel Úria
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Uma pequenina luz bruxuleante
não na distância brilhando no extremo da estrada
aqui no meio de nós e a multidão em volta
une toute petite lumière
just a little light
una picolla… em todas as línguas do mundo
uma pequena luz bruxuleante
brilhando incerta mas brilhando
aqui no meio de nós
entre o bafo quente da multidão
a ventania dos cerros e a brisa dos mares
e o sopro azedo dos que a não vêem
só a adivinham e raivosamente assopram.
Uma pequena luz
que vacila exacta
que bruxuleia firme
que não ilumina apenas brilha.
Chamaram-lhe voz ouviram-na e é muda.
Muda como a exactidão como a firmeza
como a justiça.
Brilhando indeflectível.
Silenciosa não crepita
não consome não custa dinheiro.
Não é ela que custa dinheiro.
Não aquece também os que de frio se juntam.
Não ilumina também os rostos que se curvam.
Apenas brilha bruxuleia ondeia
indefectível próxima dourada.
Tudo é incerto ou falso ou violento: brilha.
Tudo é terror vaidade orgulho teimosia: brilha.
Tudo é pensamento realidade sensação saber: brilha.
Tudo é treva ou claridade contra a mesma treva: brilha.
Desde sempre ou desde nunca para sempre ou não:
brilha.
Uma pequenina luz bruxuleante e muda
como a exactidão como a firmeza
como a justiça.
Apenas como elas.
Mas brilha.
Não na distância. Aqui
no meio de nós.
Brilha
Jorge de Sena
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1.Carrega no nome do artista ;
2. Vê o ouve o vídeo proposto ;
3. Completa o resto da letra da música ;
4. Envia para o teu professor de Português e
desfruta...

Às vezes no silêncio da noite
Eu fico imaginando nós dois
Eu fico ali sonhando acordado
Juntando o antes, o agora e o depois.
Por que você me deixa tão solto?
Por que você não cola em mim?
Tô me sentindo muito sozinho
Não sou nem quero ser o seu dono
É que um carinho às vezes cai bem
Eu tenho os meus desejos e planos
secretos
Só abro pra você, mais ninguém
do corpo.....

Caetano Veloso
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