
 

 

 

 

 



 

 

“Quanto a mim, muito me agrada a ideia de tratar o hábito da leitura de livros 

como um dever moral e fraterno, face ao próximo” 

Olga Tokarczuk,  (Prémio Nobel da Literatura 2018) 

 

  

 

“Há livros pelos quais deslizamos ao de leve, esquecendo-nos das páginas, à 

medida que as vamos passando; há outros que lemos com reverência, sem 

nos atrevermos a concordar com eles ou a discordar deles; outros, ainda, que, 

porque os amámos tanto e durante tanto tempo, somos capazes de recitar 

palavra a palavra, dado que os sabemos de cor – sabemo-los com o coração.” 

Alberto Manguel, Um Diário de Leituras 

  



Neste dia, 23 de abril, Dia Mundial do Livro, em pleno período de confinamento, 

a Biblioteca da Escola Secundária da Ramada vem divulgar duas iniciativas 

que nos propõem desafios de escrita, uma de âmbito local, mais cooperativa e 

dirigida a todas as escolas do município e outra de âmbito nacional e mais 

exigente na sua tarefa e grau de competitividade. 

A 1ª é dirigida às escolas do Concelho de Odivelas, para motivar os seus 

alunos, de todos os níveis de ensino, a construir histórias baseadas nesta 

vivência forçada em casa, devido à pandemia. 

Público-Alvo: 

Escolas do 1º ciclo (3º e 4º ano), 2º, 3º ciclo e secundário do Concelho de 

Odivelas. 

 As histórias: 

Cada turma pode participar com duas páginas, sendo uma para o texto e outra 

para a respetiva ilustração, ou caso entendam, têm liberdade para definir a sua 

criação (banda desenhada, poema,…). 

Cada texto pode ter no máximo 2000 caracteres e deverá ser entregue em 

formato PDF e formato word aberto, ao/à professor(a) bibliotecário(a) de cada 

escola. A ilustração deverá ser entregue em original. 

Revisão dos textos: 

Solicita-se que os textos entregues sejam antecipadamente revistos pelos 

respetivos professores. 

Imagem do projeto: 

Paralelamente, as turmas do Secundário do Curso de Artes, são desafiadas a 

apresentar trabalhos artísticos (desenhos e/ ou pinturas) que possam vir a ser 

escolhidos para a imagem deste projeto. 

Calendarização: 

 Receção dos trabalhos (ilustrações): 30 maio 

Receção dos trabalhos (histórias): 30 maio 

A outra iniciativa foi lançada pela Livraria Lello e as informações podem ser 

consultadas a partir desta ligação https://www.livrarialello.pt/pt-pt/premio-contos-da-

quarentena.  

Finalmente, a partilha de um livro de interesse universal, disponível em banda desenhada, O 

diário de Anne Frank.  (seguem em anexo) 
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