Informação n.º 14/2016-2017

Encontro dos Alunos do 1.º Ciclo com a
escritora Margarida Fonseca Santos
Estimados Pais e Encarregados de Educação,
É com grande satisfação que vos comunicamos mais uma iniciativa
integrada no Plano Anual de Atividades da nossa Biblioteca Escolar
Fernando Pessoa.
Em desenvolvimento do nosso projeto “Ler + na Associação Ester Janz” que
tem como objetivo desenvolver o gosto pela leitura, incentivá-la e sedimentar
hábitos neste domínio, vamos promover, com a colaboração da editora
Largebooks, na 3.ª-feira, dia 31 de janeiro, um encontro dos nossos Alunos do
1.º Ciclo com a escritora Margarida Fonseca Santos!
Esclarecemos que Margarida Fonseca Santos é uma escritora, formadora e dramaturga portuguesa,
que, tendo começado a escrever em 1993, já publicou mais de uma centena de livros em língua
portuguesa, entre ficção, literatura infantojuvenil e não-ficção.
De entre o vasto leque da obra desta autora, as Professoras do 1.º Ciclo decidiram selecionar os que
apresentamos de seguida, que irão trabalhar com as respetivas turmas:
Turma

Livro escolhido

1.ºs anos A e B

Um dia na praia

2.º ano

Rafaela

3.º ano A

O boião mágico

3.º ano B

O peixe azul

4.º ano

O boião mágico

No dia 31 de janeiro, teremos duas sessões na nossa sala multiusos:
•

9h30-10h30 – para os Alunos dos 1ºs e 2ºanos

•

11h-12h – para os Alunos dos 3ºs e 4ºanos

Os nossos Alunos, que pretendemos que desenvolvam o gosto pela leitura e também pela escrita
terão a possibilidade de conversar pessoalmente com Margarida Fonseca Santos, pedir autógrafos,
inclusive, que autografe os livros que vão estar disponíveis para aquisição (não obrigatória), a partir de
4.ª-feira, dia 25 de janeiro (valores a debitar juntamente com o valor da mensalidade de fevereiro).
Anexamos o cartaz divulgativo com os preços dos livros. Havendo interesse na aquisição, os Pais e
Encarregados de Educação deverão assinar as listas que serão afixadas no 1.º Ciclo.
Ensinar com Amor

.

Elevar o Civismo

.

Elevar a Cultura

.

Para fazer crescer para um Mundo Melhor

Com a certeza de que esta é mais uma iniciativa que certamente contribuirá para estimular e
aumentar nos nossos pequenos leitores o gosto pela leitura e pelo livro, o Conselho Executivo da
Associação Ester Janz agradece à escritora Margarida Fonseca Santos a disponibilidade para vir à
nossa Escola fazer esta apresentação às nossas Crianças do 1.º Ciclo.
Agradecemos, também, a colaboração da Largebooks editora que, por esta via, contribuiu para
enriquecer o Plano Anual de Atividades da nossa Biblioteca Escolar Fernando Pessoa.

Estamos disponíveis para prestar todos os esclarecimentos que se venham a revelar necessários
relativamente a este ou qualquer outro assunto.

Lisboa, 20 de janeiro de 2017
Conselho Executivo da Associação Ester Janz
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