ENA Cluster - Maratona de Leitura - 30 de janeiro de 2013
PROGRAMA da Escola Secundária da Póvoa de Lanhoso

8h30 - Sessão de abertura pelo Diretor do Agrupamento e pela responsável da Biblioteca
Escolar
8h45 - De ilha em ilha...
- Leitura de textos e poemas
- A Maratona é anunciada à comunidade ao som do clarinete e com a distribuição de
frases que assinalam a atividade
Local: Biblioteca

||

Dinamizadores: 8ºE

10h10 - ...a constituir o arquipelago da PAZ...
- Leitura de poemas
- Ligação por videoconferência com a Escola Secundária Carlos Amarante
- Canções sobre o respeito dos direitos humanos
- Trabalhar sobre a inclusão social
Local: Sala 6

||

Dinamizadores: 11ºA & 11ºE

- Leitura de textos e poemas em português, inglês, russo e romeno
Local: Biblioteca

||

Dinamizadores: 10ºB e 10ºC

15h00 - ...no sonho necessário à vida...
- Porquê escrever e ler? - Uma entrevista a José Saramago
- Teatro de fantoches baseado no “Conto da ilha desconhecida” de Saramago
Local: Auditório

||

Dinamizadores: 8ºE & 12ºA

21h00 - ...aquecida com chá, bolinhos e leituras
- Leitura encenada em português e inglês sobre inclusão
Local: Auditório

||

Dinamizadores: 10ºA & 10ºC

Divulgação do programa: Ao longo do dia através de um vídeo da responsabilidade de Wilson (11ºE)
Reportagem vídeo e fotográfica: Curso de audiovisuais (P20)
Cobertura jornalística: Equipa do Preto no Branco

ENA Cluster - Maratona de Leitura - 30 de janeiro de 2013
PROGRAMA da Escola Secundária Carlos Amarante
Maratona de Leitura pela Paz - quarta-feira - 30.jan.2013 - das 8h30 às 13h20

8h30
Abertura solene da Maratona pela Diretora da escola
Momento musical a cargo de uma aluna do 10º O
turma

Professor

7ºA
7ºB
11º D
10º B

Adelina Moura (português) - 15 min
Clarisse (Francês) - 10min
Cidália (1ºs 45min. - Ing) - 30 min
Cândida (2ºs 45 min. Port) - 20 min

Ordem de leitura: os alunos mais velhos leem para os mais novos e depois são os mais novos a ler
para os mais velhos.

10h05
8º A
11ºC
11ºTAGD1
11º PM

Ângela (Inglês) - 15 min
Cidália (1ºs 45 min. Ing) - 30 min
Manuela Carvalho - 10 min
Manuel Cruz - 10 min

10h15 - Ligação por videoconferência com a Escola Secundária da Póvoa de Lanhoso
Ordem de leitura: começam os alunos mais velhos do 11ºC, depois os mais novos e depois os mais
velhos.

11h50
10º A
10º O
11ºTAG
11ºPE
11º N

José Aguiar (Fil) - 30 min
Fátima (Fil) - 25 min
Luísa Fernandes (Port,) - 25 min
Adelina Moura (Port) - 2 min
Ascensão e Luísa (2ºs 45 min, Ing e Esp)

Ordem de leitura: intercalar as leituras de todas as turmas.

13h15
Encerramento
Momento musical a cardo de uma aluna do 10ºO
Nota: Nos intervalos passa no ecrã a leitura do livro Romance da Raposa, de Aquilino Ribeiro, pela voz
de Luís Gaspar.
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PROGRAMA da Escola Secundária de Caldas das Taipas
MARATONA 10 ANOS

8h15 - Abertura da Maratona

8h30 - Início da Maratona com leituras até às 17h30

10h00 - Ligação via Skype com a EB2,3 de Mosteiro e Cávado
Num ambiente alusivo aos dez anos da Maratona (fotografias, vídeos, projeções) 35 turmas da
escola manterão uma corrente de leitura com cerca de 9 horas, este ano com o contributo do
Connecting Classrooms.
Algumas turmas apresentarão textos alusivos à Paz e à Não violência com breves encenações
e poemas com acompanhamento musical.
Contamos com a participação de alguns Encarregados de Educação, funcionários e alguns
convidados como, por exemplo, a vereadora da Educação da Câmara Municipal de Guimarães.
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PROGRAMA da Escola Secundária de Valadares
Maratona de Leitura no Dia da Não-Violência e da Paz e no Âmbito da Semana das Línguas
Dia 30 de janeiro de 2013 (Dia do Inglês)
Atividades no âmbito do projeto europeu Connecting Classrooms
Reading Relay for Peace On
The School Day of Non-violence and Peace

8h45 – “Um olhar para a paz” / “ A look to peace”- no auditório
Abertura do Ano Connecting Classrooms com as professoras envolvidas no projeto e a
leitura de um poema por uma aluna do 10º C.
Os alunos presentes serão do 10º C, 10º L, 11º C, 12º A, 12º B, 9º B e 9ºC.

9h00 – “Semente do respeito” / “Seed of respect”- no auditório
Encenação por alunos do 10º C “ Teenagers now and in the past”

9h30 – “Amazing peace” / “Paz fantástica”- no auditório
Videoconferência com a Escola EB2/3 de Matosinhos. Uma aluna lê um poema de
Maya Angelou “Amazing peace” ao som do violino e um grupo de alunos de 9º,10º,11º e
12º anos deixam pequenas mensagens de paz.

10h15 – “Reading relay for peace” – por todos os pavilhões
Maratona de leitura (A maratona será feita tipo corrida de estafetas. Um aluno lê numa
turma e passa o testemunho a outro aluno dessa turma que por sua vez vai ler outro
texto noutra turma e assim sucessivamente. As leituras não podem exceder os 3
minutos e serão feitas em três circuitos correspondentes aos três pavilhões. Os alunos
percorrerão todas as turmas.)

11h45 – “Dar oportunidade à paz” / “Give peace a chance”– Fecho da sessão no auditório.
Os alunos recebem pequenos textos sobre a paz e não-violência à medida que entram
no auditório para assistir a uma última encenação de alunos de 12º C ao som da
música de John Lennon “ Give Peace a Chance”. Os alunos presentes na sessão de
encerramento serão os alunos do 10ºE, 10ºH, 12ºC, 12º H e 9º A.

12h00 - Traditional English Lunch

ENA Cluster - Maratona de Leitura - 30 de janeiro de 2013
PROGRAMA da Escola EB2,3 de Paranhos

8h30 - 12h00 - Leituras selecionadas pela Paz na sala de aula

12h00 - 13h05 - Leituras selecionadas pela Paz no auditório
A atividade envolve 15 turmas, engloba os Pais e o meio envolvente
Serão lidos textos em Português (de Portugal e do Brasil) , Francês, Inglês , Espanhol e
Italiano
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PROGRAMA da Escola EB2,3 de Matosinhos
Os alunos das diferentes turmas irão declamar poemas que produziram em Português, Inglês
e Espanhol, e outros poemas recolhidos sobre a temática da Não Violência, da Paz e da
Amizade, para colegas de outras turmas. Irão também cantar duas canções.
No intervalo entre a apresentação dos diferentes grupos, serão projetadas imagens
subordinadas à temática em questão, tendo como fundo músicas como:
“Marcha dos Desalinhados” – Resistência
“Aquele Inverno” do grupo Delfins (apresenta imagens da guerra do Ultramar)
“What a beautiful world” – Louis Armstrong
“Imagine” – John Lennon
“No Mas Violencia” - Guerra y Paz Ft UnderCristo

9h00 - Sessão de abertura da Maratona de Leitura
- declamação de um poema pela Diretora da Escola
- leitura de poemas em Português elaborados pelos alunos do 9ºB

9h30 - Ligação por videoconferência com a Escola Secundária de Valadares
- Canção interpretada por uma aluna do 9ºE “Who you are” da Jessie J;
- leitura de poemas em Inglês e Espanhol pelos alunos do 9ºE

10h30 - Leitura de poemas em Inglês e Espanhol pelos alunos do 9ºD
11h00 - Leitura de um pequeno texto de Gandhi “If we what to reach true peace in this world”
onde se fala da importância das crianças para alcançar a Paz no mundo, por aluno do 9ºC
- Leitura de pequenos poemas produzidos pelos alunos de uma turma do 3ºano (esta
turma também elaborou na aula desenhos e outros trabalhos que estarão expostos na
biblioteca)

11h30 - Leitura de textos e poemas em Inglês e Francês por alunos do 9ºC e 9ºF
12h00 - Leitura de poemas em Inglês por alunos do 9ºA e 9ºG
12h30 - Encerramento da atividade
- Karaoke da canção “One day” de Matisyahu - (todos os alunos) com projeção de
imagens positivas e de esperança em relação ao futuro
- os alunos serão convidados a escrever uma mensagem no papel de cenário colocado
na parede
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PROGRAMA da Escola EB2,3 de Mosteiro e Cávado

8h20 - 9h50 - Leitura em sala de aula de poemas.

9h50 - Sessão de abertura da Maratona na Biblioteca.
Inauguração Oficial da Secção Connecting Classrooms, na Biblioteca.

9h50 - 10h05 - Leitura por alunos de poemas em diferentes espaços na escola:
- Sala do Aluno
- Biblioteca
- Sala dos Professores

10h00 - Ligação via Skype com a Escola Secundária das Taipas

13h30 - 15h00 - Leitura em sala de aula de poemas.

Em cada porta de sala de aula estará um poema alusivo à Paz, Solidariedade, Amizade.
Realizar-se ão marcadores de livros também alusivos à temática.

