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CL- CLUBE DE LEITURA 
O CL-Clube de Leitura do AEAC, na ESO, está em funcionamento: a hora de 

atendimento é às 10 horas de terça-feira, no GAPI. 

Em cada terça-feira, os alunos (de qualquer nível) podem trazer livros/revistas/artigos 

e conversar sobre eles (dentro ou fora do âmbito da leitura escolar), no sentido de se 

ganhar/aprofundar uma visão crítica e alargar horizontes literários. Serão admitidos 

todos os alunos de qualquer escola do AEAC. 

Além disso, a exemplo de anos anteriores, estão previstas várias iniciativas do CL, ao 
longo do ano: 

 Leitura itinerante de textos literários em espanhol (novembro, dezembro) 

(prof.ª Susana Bento, prof. Mário Furtado e alunos) 

 Leitura itinerante de textos literários em inglês e outras línguas (dezembro, 

janeiro) (prof.ª Encarnação Rosa, prof. Mário Furtado e alunos) 

 Leitura itinerante de textos relativos ao 25 de abril (abril) 

 Publicação regular de uma folha literária (prof. Mário Furtado e alunos) 

 O Universo de Miguel Torga (prof. Luís Magalhães) (janeiro) 

 Leitura dramatizada de textos literários da língua portuguesa (alunos do 11ºD, 

de Literatura Portuguesa) (dezembro) (prof. Mário Furtado) 

 Sessão de troca de poemas e outros textos com EB's do AEAC (prof. Mário 

Furtado e outros professores e alunos de scolas EB) (março)   

 Jogos Florais (prof.ª Júlia Marques, prof.ª Teresa Gaspar, prof. António 

Fazeres, prof. Mário Furtado e alunos) (fevereiro) 

 Encontros com escritores (em colaboração com a CMO) (datas a determinar) 

Estas iniciativas (datas a confirmar) e outras, serão possíveis apenas em virtude do 
envolvimento prestimoso de vários professores, dos quais se destaca as responsáveis 
pela Biblioteca , profªs Conceição Domingos e Lisete Frias. 

Naturalmente, o CL está aberto a sugestões e críticas. 

Terça, 10h00, GAPI: um clube de alunos e de professores que gostam de ler. 

 

 

O Coordenador  

Mário Furtado 
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