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Documentos Orientadores: Projeto Educativo, Modelo e Relatórios de Avaliação das Bibliotecas Escolares (RBE), Projeto de Autonomia do Agrupamento, Objetivos 

Estratégicos do PAA do Agrupamento ( * 1 – Melhorar as competências/resultados escolares dos alunos,  3 – Aumentar a utilização de tecnologias inovadoras/ambientes de 

trabalho digitais no processo ensino-aprendizagem, 4 – Promover atividades de enriquecimento ou de complemento do currículo,  5 – Aumentar o envolvimento dos Pais,  dos 
Representantes dos Pais e Encarregados de Educação  e das  Estruturas representativas dos alunos  na vida do Agrupamento, 8 – Melhorar a gestão dos recursos humanos e 
materiais do Agrupamento). 

 

TEMAS/DOMÍNIOS  
CONTEÚDOS /ATIVIDADES 

OBJETIVOS * INTERVENIENTES 
RECURSOS MATERIAIS 

E FINANCEIROS 
TEMPO AVALIAÇÃO 

 

 

       Gestão das Bibliotecas Escolares 

 Atividades de gestão de recursos 
materiais e humanos 

 Atualização de registos de utentes; 

 Elaboração dos orçamentos das BE; 

 Recolha, pelos PB, de sugestões de 
aquisição da comunidade educativa; 

 Aferição de dados estatísticos sobre 
a utilização das BE 

 Contactos com professores e 
coordenadores de estruturas 
intermédias para coordenação de 
atividades de promoção do currículo; 

 Ações de formação contínua breves, 
pelos professores bibliotecários (PB), 
aos funcionários e professores da 
equipa, sobre catalogação e gestão 
de recursos. 

 Continuação do processo de adoção 
do Prisma/Porbase como recurso 
informático prioritário em ambas as 
bibliotecas. 

 

 Participar, conjuntamente com 
os órgãos competentes do 
Agrupamento, na seleção de 
equipamento e documentação a 
disponibilizar pelas Bibliotecas. 

 Promover a atualização e 
diversificação das competências; 
recursos técnicos; equipamentos 
e documentação, numa 
perspectiva de sintonia com a 
evolução das novas tecnologias e 
suportes de informação. 

 Dar continuidade a 
procedimentos de catalogação e 
disponibilização dos diversos 
suportes de informação 
existentes nas escolas. 

 

8 ESMF e EBFAV: 
Equipas das BE do 
Agrupamento 

 Software (aplicações 
em Microsoft Access e 
Porbase) (anuidade do 
programa Porbase: € 
300,00 
 
Equipamento técnico: 
€150,00 
 
Consumíveis (material 
de papelaria, tinteiros, 
CD’s, DVD’s e cassetes 
digitais): € 200,00 
 
Assinatura de jornais 
e revistas: € 700,00 
 
Documentos (livros, 
filmes e discos): € 
1700,00 
 

Ao longo do ano 
letivo 
 

Atividades realizadas 
(indicação de grau 
ou % de realização) / 
não realizadas. 
Instrumentos de 
auto-avaliação 
internos das BE e da 
RBE. 



 
  

TEMAS/DOMÍNIOS  
CONTEÚDOS /ATIVIDADES 

OBJETIVOS * INTERVENIENTES 
RECURSOS MATERIAIS 

E FINANCEIROS 
TEMPO AVALIAÇÃO 
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       Gestão da coleção 

 Atividades de gestão da coleção 

 Catalogação e indexação de recursos 
(incluindo recursos online). 

 Ações de conservação e restauro de 
recursos e equipamentos. 

 Realização do desbaste dos manuais 
escolares e periódicos. 

 Disponibilização (física e online) à 
comunidade escolar de boletins 
temáticos sobre recursos físicos e 
online disponíveis. 
 

 Manter o fundo documental 
organizado e atualizado. 

 Fomentar o uso dos recursos 
existentes, através da 
publicação/edição de documentos 
adequados e sempre disponíveis. 

 
 
 
 

8 ESMF e EBFAV: 
Equipas das BE do 
Agrupamento 

Sem custos diretos Ao longo do ano 
letivo 
 

Atividades realizadas 
(indicação de grau 
ou % de realização) / 
não realizadas. 
Instrumentos de 
auto-avaliação 
internos das BE e da 
RBE. 

       Currículo e uso da informação 

 Apresentação das BE à comunidade 
educativa, através da promoção de 
visitas guiadas a alunos. 

 Apresentar os espaços, os 
recursos e as regras de 
funcionamento das BE. 

 

4 ESMF e EBFAV: 
Equipas das BE do 
Agrupamento; alunos 

Sem custos diretos Ao longo do ano 
letivo 
 

Atividades realizadas 
(indicação de grau 
ou % de realização) / 
não realizadas. 
Instrumentos de 
auto-avaliação 
internos das BE e da 
RBE. 

 Dinamização da presença das BE no 
facebook e no site do agrupamento. 

 

 Divulgar os recursos existentes 
nas BE e as atividades 
promovidas. 

 Potenciar procedimentos de 
contacto com os alunos, 
professores e encarregados de 
educação. 

 

3 ESMF e EBFAV: 
Equipas das BE do 
Agrupamento 

Sem custos diretos Ao longo do ano 
letivo 
 

Atividades realizadas 
(indicação de grau 
ou % de realização) / 
não realizadas. 
Instrumentos de 
auto-avaliação 
internos das BE e da 
RBE. 



 
  

TEMAS/DOMÍNIOS  
CONTEÚDOS /ATIVIDADES 

OBJETIVOS * INTERVENIENTES 
RECURSOS MATERIAIS 

E FINANCEIROS 
TEMPO AVALIAÇÃO 
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 Gestão, webdesign e atualização de 
todas as secções do site do 
Agrupamento na Internet. 

 

 Colocar competências em gestão 
de informação digital ao serviço 
das necessidades de divulgação 
de informação dos órgãos de 
gestão e administração do 
Agrupamento. 

 

8 ESMF: PB Sem custos diretos Ao longo do ano 
letivo 

Atividades realizadas 
(indicação de grau 
ou % de realização) / 
não realizadas. 
Instrumentos de 
auto-avaliação 
internos das BE e da 
RBE. 

 Divulgação de recursos didáticos 
digitais e físicos para apoio a 
necessidades de alunos e professores, 
no âmbito das atividades curriculares e 
extracurriculares 

 Apoiar as atividades letivas de 
ensino – aprendizagem. 

 Reforçar e ampliar o papel 
formativo das BE. 

 Disponibilizar e promover o uso se 
recursos materiais e digitais. 

 

3 ESMF e EBFAV: 
Equipas das BE do 
Agrupamento 

Sem custos diretos Ao longo do ano 
letivo 
 

Atividades realizadas 
(indicação de grau 
ou % de realização) / 
não realizadas. 
Instrumentos de 
auto-avaliação 
internos das BE e da 
RBE. 

 Projeto “Oficina Multimédia” 

 Promoção de atividades no Estúdio 
de Vídeo – apoio à produção de 
informação em suporte videográfico. 

 Digitalização de recursos 
videográficos analógicos (em 
arquivo)  

 Promover e divulgar junto da 
comunidade escolar 
procedimentos de recolha e 
produção de informação em 
suporte videográfico 

 Disponibilizar o acesso digital a 
recursos videográficos analógicos. 

 

3 ESMF: PB, alunos e 
professores 

Sem custos diretos Ao longo do ano 
letivo 
 

Atividades realizadas 
(indicação de grau 
ou % de realização) / 
não realizadas. 
Instrumentos de 
auto-avaliação 
internos das BE e da 
RBE. 

 “Aprendizagem em ambientes digitais” 
(articulação curricular e promoção da 
literacia da Informação e dos média). 

 Dinamização de plataformas digitais 
de promoção da literacia da 
informação: 

 AESC-Tec: Blog de seleção e 
partilha de conteúdos educativos 
digitais, comentados. 

 Professores-AESC-Tec: página no 
facebook – um espaço sobre 

 Promover a exploração de 
recursos pedagógicos on-line nas 
práticas de ensino-aprendizagem. 

 Formar utilizadores na exploração 
de recursos pedagógicos 
interativos. 

 Reforçar e ampliar o papel 
formativo das BE. 

 Disponibilizar e promover o uso 
de recursos materiais e digitais. 
 

3 EBFAV e ESMF: 
Equipas das BE do 
Agrupamento, 
professores e alunos. 
 Atividades autónomas 

(alunos e professores). 

 Atividades 
programadas com 
professores  

 

Sem custos diretos Ao longo do ano 
letivo 

 

Atividades realizadas 
(indicação de grau 
ou % de realização) / 
não realizadas. 
Instrumentos de 
auto-avaliação 
internos das BE e da 
RBE. 



 
  

TEMAS/DOMÍNIOS  
CONTEÚDOS /ATIVIDADES 

OBJETIVOS * INTERVENIENTES 
RECURSOS MATERIAIS 

E FINANCEIROS 
TEMPO AVALIAÇÃO 
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educação e recursos educativos de 
e para professores. 

 Apoio a docentes (calendarizado ou a 
pedido) na utilização de aplicações 
informáticas para uso na sala de aula 
e produção de informação. 

  “LEITOR + Digital “ (EBFAV) - 
articulação curricular e património 
local com recurso aos novos 
equipamentos. 

 Trabalho com professores e alunos 
de Inglês da ESMF na produção de 
um número especial do boletim da 
Mediateca (media), em inglês – apoio 
do PB nas várias fases (na Mediateca 
e em sala de aula) de seleção de 
recursos/aplicações digitais e na 
produção do próprio boletim. 

 

 Participação no “Projeto de Educação 
para a Saúde”, ao nível da atualização 
da informação digital já disponível, para 
apoio ao desenvolvimento das 
atividades do projeto em geral e, em 
particular, no âmbito de: 

 Alimentação e obesidade 

 Toxicodependência 

 Adolescência 

 Sexualidade 

 Bullying 

 Dependências tecnológicas 

 Reforçar e ampliar o papel 
formativo das BE. 

 Disponibilizar recursos de apoio 
ao desenvolvimento do projeto 

 Disponibilizar e promover o uso de 
recursos materiais e digitais. 

 

4 EBFAV e ESMF: PB’s, 
Coordenação do PES 

Sem custos diretos Ao longo do ano 
letivo 
 

Atividades realizadas 
(indicação de grau 
ou % de realização) / 
não realizadas. 
Instrumentos de 
auto-avaliação 
internos das BE e da 
RBE. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

TEMAS/DOMÍNIOS  
CONTEÚDOS /ATIVIDADES 

OBJETIVOS * INTERVENIENTES 
RECURSOS MATERIAIS 

E FINANCEIROS 
TEMPO AVALIAÇÃO 
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       Promoção da Leitura e atividades de enriquecimento curricular e extracurricular 

 Super Heróis da Leitura”: projeto de 
promoção da literacia da leitura nas 
turmas de 1º ano, inserido no Plano de 
Ação de Promoção do sucesso escolar 
do agrupamento. 
 Maleta de Leitura 
 Caderneta de Cromos da leitura 
 Rodas de Leitura 
 ConPARtilhar leituras 

 Promover o gosto pelos livros e 
pela leitura. 

 Desenvolver trabalho articulado e 
cooperativo. 

 Envolver a família nas atividades 
escolares e na promoção de 
hábitos de leitura. 

4 EBFAV (1º CEB: 1º e 2º 
ano): PB; turmas 
inscritas pelos 
professores titulares 
de turma. 
Pais e EE dos alunos. 

€ 200,00 (para as 
maletas e as cadernetas 
de leitura dos alunos do 
1º ano) 

Ao longo do ano 
letivo 
 

Atividades realizadas 
(indicação de grau 
ou % de realização) / 
não realizadas. 
Instrumentos de 
auto-avaliação 
internos das BE e da 
RBE. 

 ENTRE_afetos: Projeto “SOBE”. 
 
 

 Aumentar a qualidade da 
divulgação e informação sobre 
saúde oral. 

  Promover o gosto pela leitura e 
pela escrita. 

 Incrementar parcerias entre a BE 
e o Projeto PES / outras 
instituições (nomeadamente 
Saúde Escolar) 

 

4 
 

EBFAV (Pré e 1º CEB): 
PB; turmas inscritas 
pelas educadoras / 
professores titulares 
de turma. 

Sem custos diretos Ao longo do ano 
letivo 
 

Atividades realizadas 
(indicação de grau 
ou % de realização) / 
não realizadas. 
Instrumentos de 
auto-avaliação 
internos das BE e da 
RBE. 

 ENTRE_afetos: Projeto “Leitura em vai 
e vem”. 

 

 Promover o gosto pelos livros e 
pela leitura. 

 Promover a leitura em família 

 Promover o espírito de partilha e 
de cooperação. 

 Proporcionar novas vivências. 
 

5 EBFAV (Pré): PB, todas 
as turmas do 
agrupamento. 
Pais e EE. 

Sem custos diretos Ao longo do ano 
letivo 
 

Atividades realizadas 
(indicação de grau 
ou % de realização) / 
não realizadas. 
Instrumentos de 
auto-avaliação 
internos das BE e da 
RBE. 

 ENTRE_afetos: Projeto “ Dormir + Ler 
melhor”. 

 

 Promover a higiene do sono. 

 Consciencializar para a 
importância do sono no 
desenvolvimento de 

5 EBFAV (1º CEB): PB, 
turmas inscritas pelas 
educadoras / 
professores titulares 
de turma. 

Sem custos diretos Ao longo do ano 
letivo 
 

Atividades realizadas 
(indicação de grau 
ou % de realização) / 
não realizadas. 
Instrumentos de 



 
  

TEMAS/DOMÍNIOS  
CONTEÚDOS /ATIVIDADES 

OBJETIVOS * INTERVENIENTES 
RECURSOS MATERIAIS 

E FINANCEIROS 
TEMPO AVALIAÇÃO 

 

d 

Planificação das Bibliotecas Escolares do Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém – 2016/2017  Pág. 6 de 10 
 

competências leitoras, da 
capacidade de aprendizagem e do 
sucesso escolar. 

 Promover o gosto pela leitura e 
pelos livros. 

 Desenvolver trabalho articulado e 
cooperativo. 

 Promover a interação entre a 
escola, os encarregados de 
educação e o meio. 

 
 

Pais e EE. auto-avaliação 
internos das BE e da 
RBE. 

 Projeto Grupo de Teatro da Mediateca: 
Estudo de técnicas de representação 
teatral/expressão dramática e 
encenações e representações, ao longo 
do ano letivo, decorrentes do trabalho 
realizado em oficina. 

 

 Realizar exercidos de expressão 
dramática. 

 Realizar jogos dramáticos. 

 Exercitar a improvisação e a 
dramatização. 

 Explorar as potencialidades da 
imagem, do multimedia, do som 
e da luz na criação de espaços e 
ambientes cénicos. 

 Experimentar a construção de 
personagens. 

 Explorar as noções de ação e 
conflito dramático através da 
construção de 
cenas/dramatizações. 

 Experienciar técnicas e 
linguagens teatrais diversas. 

 Divulgar obras e autores. 

 Promover o gosto pelas artes 
cénicas e pelo registo multimedia 
das mesmas. 

 

4 ESMF – PB, Profª 
Fátima Beja e alunos 
do projeto. 

Sem custos diretos Ao longo do ano 
letivo 
 

Atividades realizadas 
(indicação de grau 
ou % de realização) / 
não realizadas. 
Instrumentos de 
auto-avaliação 
internos das BE e da 
RBE. 



 
  

TEMAS/DOMÍNIOS  
CONTEÚDOS /ATIVIDADES 

OBJETIVOS * INTERVENIENTES 
RECURSOS MATERIAIS 

E FINANCEIROS 
TEMPO AVALIAÇÃO 
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 Promoção da BE no Mês 
Internacional das 
Bibliotecas Escolares: 
  “Vem conhecer a tua biblioteca!” – 

visitas guiadas alunos 1º ano 
  “Vem ouvir uma história!” com 

recurso a suporte digital. 
 Leituras “Sabores de Outono” 
 Escrita criativa “Sabores de 

Outono” 
 “Saber comer, saber viver!” _ 

atividades de articulação curricular 
 Visionamento de vídeos 

“Alimentação saudável” 

 Promover a informação e o 
conhecimento. 

 Promover laços afetivos com a 
biblioteca escolar. 

 Promover o gosto pela leitura 
expressiva e pela escrita criativa 

 Desenvolver a criatividade e a 
imaginação. 

 Promoção das Literacias: Leitura; 
dos média e da Informação. 

 Aumentar a qualidade da 
divulgação e informação sobre 
alimentação saudável 

4 EBFAV (1º e 2º CEB): 
PB e alunos. 
Atividades de leitura; de 
escrita criativa e lúdicas 
(alunos frequentadores 
da BE). 
Atividades programadas 
(turmas inscritas; 
professores titulares de 
turma / diretores de 
turma). 
Pais e EE dos alunos. 
 
 
 
 
 

Sem custos diretos 2016, outubro Atividades realizadas 
(indicação de grau 
ou % de realização) / 
não realizadas. 
Instrumentos de 
auto-avaliação 
internos das BE e da 
RBE. 

 Semana da Ciência e da Tecnologia: 
Experiências científicas/Robótica 

 Promover o gosto pela Cultura 
científica. 

 Experimentar técnicas e 
manusear equipamentos. 

 Incrementar parcerias no âmbito 
da Rede de Bibliotecas de 
Santiago do Cacém 

4 EBFAV (2º CEB): PB e 
professores e alunos 
de duas turmas. 
(Biblioteca Municipal 
de Santiago do Cacém. 
Bibliotecas Escolares. 
Centro de Ciência Viva 
do Lousal). 
 
 
 

Sem custos diretos 2016, novembro, 25 Atividades realizadas 
(indicação de grau 
ou % de realização) / 
não realizadas. 
Instrumentos de 
auto-avaliação 
internos das BE , da 
RBE e da BMSC. 

 Projeto “Viver (com) a Escrita”: 
encontro com a escritora Adélia 
Carvalho. 

 Promover o gosto pelos livros e 
pela leitura. 

 Proporcionar o contacto com 
escritores. 

 Incrementar parcerias no âmbito 
da Rede de Bibliotecas de 
Santiago do Cacém 

4 EBFAV (1º CEB): PB e 
professores e alunos 
de turmas do 3º ano. 
(Biblioteca Municipal 
de Santiago do Cacém; 
jornalista moderador 
João Morales). 

Sem custos diretos 2016, novembro, 29 Atividades realizadas 
(indicação de grau 
ou % de realização) / 
não realizadas. 
Instrumentos de 
auto-avaliação 
internos das BE , da 
RBE e da BMSC. 



 
  

TEMAS/DOMÍNIOS  
CONTEÚDOS /ATIVIDADES 

OBJETIVOS * INTERVENIENTES 
RECURSOS MATERIAIS 
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 Concurso de Conto de Natal 
Articulação Curricular/Promoção da 
Escrita temática/conto. 

  

 Promover o gosto pela escrita/ 
texto narrativo. 

  Desenvolver a criatividade e a 
imaginação. 

 Colaborar com o 
desenvolvimento curricular. 

 Envolver a família nas 
atividades escolares. 

 

4 EBFAV (1º e 2º CEB): 
PB, alunos 
(Participação 
facultativa de alunos) 

€ 100,00 (diplomas e 
Prémios: 3 premiados 
do 1º CEB e 3 
premiados 2º CEB) 

2016, dezembro Atividades realizadas 
(indicação de grau 
ou % de realização) / 
não realizadas. 
Instrumentos de 
auto-avaliação 
internos das BE e da 
RBE. 

 “Estafeta da Leitura” - Articulação 
Curricular e Promoção da Leitura 

 Promover o gosto pelos livros 
e pela leitura. 

 Fomentar hábitos de leitura. 

 Desenvolver trabalho 
articulado e cooperativo. 
 

4 EBFAV (1º e 2º CEB): 
PB, professores, 
alunos (3º e 4º ano da 
escola sede e todas as 
turmas de 5º e 6º ano) 

€ 40,00 (diplomas / 
lembranças de 
participação) 

2017, março Atividades realizadas 
(indicação de grau 
ou % de realização) / 
não realizadas. 
Instrumentos de 
auto-avaliação 
internos das BE e da 
RBE. 

 Dia do Patrono da ESMF – apresentação 
de vídeos sobre o tema no circuito de 
televisão da ESMF. 

 Divulgar a obra de Manuel da 
Fonseca. 

 Promover a contextualização de 
atividades de expressão 
dramática e de tecnologias da 
comunicação. 

 
 

4 ESMF – Equipa da 
Mediateca. 
 
 
 
 
 
 
 

Sem custos diretos 2017, março, 11 Atividades realizadas 
(indicação de grau 
ou % de realização) / 
não realizadas. 
Instrumentos de 
auto-avaliação 
internos das BE e da 
RBE. 

 Concurso “Ler com Prazer”: concurso 
de leitura, no âmbito do Dia 
Internacional do Livro (atividade 
promovida em colaboração com as 
escolas do concelho e com a Biblioteca 
Municipal – onde decorrerá a final). 

 

 Colaborar com o desenvolvimento 
curricular. 

 Promover o gosto pelos livros e 
pela leitura. 

 Proporcionar novas vivências. 
 

4 EBFAV e ESMF (1º, 2º 
e 3º CEB): Professores 
bibliotecários, alunos, 
professores e 
Biblioteca Municipal. 
 
 
 
 

€ 40,00 (diplomas / 
lembranças de 
participação) 

2017, março 
(Eliminatória 
nas escolas) 
2017, abril (Final 
na Biblioteca 
Municipal) 

Atividades realizadas 
(indicação de grau 
ou % de realização) / 
não realizadas. 
Instrumentos de 
auto-avaliação 
internos das BE e da 
RBE. 
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 "Simultânea de Xadrez": II Torneio de 
Xadrez na EBFAV 
 

 Desenvolver competências 
cognitivas, como: atenção, 
disciplina, memória, 
concentração e raciocínio lógico. 

 Estimular a auto-estima, a 
competição saudável, a interação 
e o trabalho em equipa. 

 Assimilar regras que regem o 
xadrez como forma de 
regulamento de conduta do aluno 
dentro e fora da sala de aula. 

 
 
 

4 EBFAV (1º e 2º CEB):  
PB Mariana Vera, 
Equipa da BE da EBFAV 
e Diretor do 
Agrupamento 
 
Alunos inscritos por 
categorias (iniciados e 
juvenis) 

Sem custos 
diretos 
 

2017, março 
/abril 
 
(última semana 
de aulas 2º 
período, 4ª 
feira, às 16 
horas) 

Atividades realizadas 
(indicação de grau 
ou % de realização) / 
não realizadas. 
Instrumentos de 
autoavaliação 
internos das BE e da 
RBE. 

 Semana da Leitura 

  “Viva a Leitura!!!“ - 
leitura expressiva /declamação em 
diferentes espaços e suportes” 
(EBFAV – 1º, 2º CEB: alunos inscritos 
pelos professores):  
1º ano _”Já sei ler!”;  
2º ano _“Já leio bem!”;  
3º ano _“ O gosto da leitura!”;  
4º ano _“ A alegria da leitura!”;  
5º ano _” O prazer de ler!”;  
6º ano _ “Ler com prazer! 

 “Café com Letras” - leituras em 
várias línguas, por professores 
(ESMF) 

  “Primavera Poética” (concurso de 
poesia) - Articulação 
Curricular/Promoção da escrita 
temática/poesia. (EBFAV: 1º e 2º CEB 
- participação facultativa de alunos) 

 “À deriva” – Textos, lidos por alunos, 

 Promover o gosto pelos livros e 
pela leitura. 

 Promover o gosto pela escrita/ 
texto narrativo. 

  Desenvolver a criatividade e a 
imaginação. 

 Desenvolver o gosto pela 
leitura em outras línguas. 

 Promover a contextualização de 
atividades de expressão 
dramática e de tecnologias da 
comunicação.  

 Promover o trabalho 
articulado e cooperativo. 

 Promover a interação entre a 
escola, os encarrgeados de 
educação e o meio. 

4 EBFAV e ESMF: 
Equipas das BE, 
professores, alunos, 
livreiros. 
Biblioteca Municipal 

€ 40,00 (diplomas / 
lembranças de 
participação) 
 
Honorários de 
escritores / 
animadores: € 150,00 
 
 

2017, maio Atividades realizadas 
(indicação de grau 
ou % de realização) / 
não realizadas. 
Instrumentos de 
auto-avaliação 
internos das BE e da 
RBE. 
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OBJETIVOS * INTERVENIENTES 
RECURSOS MATERIAIS 

E FINANCEIROS 
TEMPO AVALIAÇÃO 
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em vários locais da escola (ESMF) 

 “Leituras” – Poesia do século XX, por 
Ana Zorrinho (ESMF). 

 Workshop de leitura (ESMF) 

 Atividades de teatro/expressão 
dramática (ESMF) 

 Feira do Livro (ESMF e EBFAV) 
 

 


