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PROGRAMA
O festival READ ON ALMADA, na sua 4ª edição, é uma iniciativa
organizada pelo Agrupamento de Escolas Carlos Gargaté, com o apoio
da Câmara Municipal de Almada, tendo como parceiros o Projeto READ
ON, o Plano Nacional de Leitura 2027 (PNL 2027) e a Rede de Bibliotecas
Escolares (RBE), sendo que muitas outras entidades locais com
atividades na área da leitura, da escrita, da ilustração, da BD, da música,
estão também envolvidas nesta organização.
O festival READ ON ALMADA tem como objetivo a promoção e
divulgação do gosto pela leitura entre os jovens dos 12 aos 19 anos,
contudo é aberto a todos os públicos para os quais a leitura e a escrita
seja objeto da sua atenção.
O projeto Europeu READ ON 2017-2021 (www.readon.eu), financiado
pelo programa Creative Europe, esteve na génese da organização deste
evento em Almada.

Siga as atividades através dos links disponíveis em:
Facebook: https://www.facebook.com/Projeto-Read-On-Portugal
Instagram: @readonportugal
Youtube: http://tiny.cc/canalyoutubereadon
Página do projeto READ ON: https://readon.eu
CMA: www.m-almada.pt/festivalreadon
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Atividade permanente
entre 11 e 24 de Maio
Sessão de conto encenado,
com Ângela Ribeiro

“O Pescador e a sua mulher”
Conto dos irmãos Grimm, conta a história de um
pescador que, um dia, pesca um peixe encantado… e da
sua mulher, que não tarda em pedir-lhe muitos e muitos
desejos. Será que o peixe vai aceitar?
Duração: 12 minutos | Público-alvo: m/4 anos
nº máximo de participantes: n/a
Entre o dia 11/05 e 14/05 - Disponível para escolas
Inscrição escolas: www.m-almada.pt/formularioreadon
Difusão: Evento gravado. Link disponível mediante inscrição.
Entre o dia 14/05 e 24/05 - Disponível para o Público em geral
Difusão: Link disponível
www.m-almada.pt/festivalreadon

9h30
Oficina - 1, 2, 3 vamos ler em português,
com Anabela Libânio
“O Pito Pelanudo”, com adaptação de texto de Rosa
Gonçalves, e “Quem Quer Brincar Comigo”, de Tino Freitas.
O “Pito Pelanudo” e o “Pororoca” vão visitar o Vale da
Azinhaga! O que haverá para descobrir nesse Vale?
Quem será que o habita? Eles apenas sabem, que no
Vale da Azinhaga se sente o cheiro da terra, das flores,
da erva fresca e que, lá do alto, se vê Lisboa! Esta é uma
oficina para todos os que gostam de ser exploradores!
Duração: 12 minutos | Público-alvo: Pré-Escolar
Nº máximo de participantes: 1 Turma
Inscrição: www.m-almada.pt/formularioreadon
Difusão: Evento gravado.
Link disponível mediante inscrição.

10h30
Tramando Histórias,
com Benita Prieto e Tâmara Bezerra
Tecer um enredo onde cabem muitas histórias que nos
levam ao Brasil das lendas, mitos e contos populares
dos mais variados estilos e géneros. Uma sessão para
encantar, divertir e viajar pela tradição oral brasileira.
Duração: 45 minutos | Público-alvo: Público em geral
Nº máximo de participantes: n/a
Inscrição escolas: www.m-almada.pt/formularioreadon
Difusão: Evento em streaming.
Público em geral: Link disponível www.m-almada.pt/festivalreadon

11h00
“Alcácer-Quibir não foi o fim, foi o Início.”,
com Ricardo Correia
Corria em Portugal no ano de 1578 quando D. Sebastião
partiu para Alcácer-Quibir. Diz-nos a História que o Rei
desapareceu em combate no dia 4 de Agosto. Mas o que
teria acontecido se D. Sebastião tivesse regressado?
Ricardo Correia leva-nos numa viagem pelo tempo até à
transição dos séculos XVI para XVII para explorar uma
ficção ambientada nesse período. Imaginemos uma
União Ibérica com o trono em Lisboa e com o rei de
Portugal aos comandos dos dois reinos. Caminhamos
entre as traições, os excessos da Inquisição e as
ambições do clero e da nobreza, entre o clima de um
reino derrotado e um rei pronto a mostrar o seu valor.
Entre constantes batalhas pelo poder e criando um
clima de guerra civil após a paz alcançada a custo. A
trilogia “O Regresso do Desejado” traz uma visão
diferente sobre o que foi o período da monarquia dual,
explorando o caminho da ficção, assentando num
evento marcante da História de Portugal.
Duração: 45 minutos | Público-alvo: Jovens dos 9 aos 12
Nº máximo de participantes: n/a
Inscrição: www.m-almada.pt/formularioreadon
Difusão: Evento em streaming.
Link disponível mediante inscrição.

11h00
Desenhem (,) seus Monstros!!!
Imaginar uma criatura que habita dentro de nós.
O que ela mais gosta e odeia. O que veste.
A sua maior característica/ talento/ defeito.
Ela pode e não pode ser parecida connosco, mas isto
não é um exercício de retrato.
Material: Lápis, papel ou o canto de um caderno de uma
disciplina à escolha.
Duração: 45 minutos | Público-alvo: Jovens dos 9 aos 14
Nº máximo de participantes: 1 Turma
Inscrição: www.m-almada.pt/formularioreadon
(hora início ajustável de acordo com horário da turma - 15 minutos
tolerância)
Difusão: Evento em streaming.
Link disponível mediante inscrição.

14h30
Oficina de construção de postais
POP-UP e apresentação de livros
da coleção do UP UP POP-UP
Esta atividade é de realização extremamente simples e
com aplicação muito prática e criativa para jovens,
tendo também inúmeras potencialidades de exploração
posteriores em contexto educativo. Como referimos,
para além da sua implementação ser extremamente
simples de aplicar num contexto online, tem o benefício
de necessitar de poucos materiais e, até é possível, usar
materiais que normalmente são desperdício pois
podemos usar pequenos restos de cartolina e 2 ou 4
cartolinas de formato A4 ou folhas de papel de boa
gramagem. Esta atividade prática será
complementada, na sua parte final, com a
apresentação de uma pequena seleção de livros popup, com especial foco naqueles que são da área das
artes, do design, arquitetura e outros.

Duração: 50 minutos | Público-alvo: Jovens dos 15 aos 19
Nº máximo de participantes: 1 turma do Ensino Secundário - Artes
Inscrição: www.m-almada.pt/formularioreadon (hora início
ajustável de acordo com horário da turma - 15 minutos tolerância)
Difusão: Evento em streaming. Link disponível mediante inscrição.

16h00

Sessão de Abertura
Exposição “Janela da Memória de Carlos Gargaté” pré-lançamento em vídeo da exposição que irá
inaugurar a 11 de Setembro, no Solar dos Zagallos
Momento musical pela Orquestra Outra Banda.
Outra Banda é um projeto musical desenvolvido no
Agrupamento de Escolas do Monte de Caparica.
Mensagem de Boas-Vindas (AECG, Europa Criativa,
RBE, PNL2027, READON, CMA)
Vencedores e finalistas dos concursos READ ON *
Concurso nacional “My life in strips”
Concurso Internacional “Ilustração”
Concurso nacional “Escrita Criativa”
Concurso nacional “Contadores de Histórias”
Concurso de ilustração NETWORK FLIC
Duração: 60 minutos
Público-alvo: Público em geral
Nº máximo de participantes: n/a
Difusão: Evento em streaming. Link disponível em:
http://www.m-almada.pt/festivalreadon
*Prémios com o patrocínio do PNL2027, READ ON, CMA

18h00
Mindfulness,
com João Palma
Mindfulness é uma forma de prestarmos atenção à
experiência presente, momento a momento, de forma
intencional, sem julgamento e com uma atitude curiosa
e bondosa. É um estado de atenção natural, focado,
presente e ciente.
Hoje em dia, há um corpo de pesquisa científica que
comprova que a prática de mindfulness reduz stress,
ajuda a lidar com depressão e ansiedade e aumenta a
capacidade de foco, resiliência e inteligência emocional.
Duração: 30 minutos | Público-alvo: Público em geral
Nº máximo de participantes: n/a
Inscrição: www.m-almada.pt/formularioreadon
Difusão: Evento em streaming. Link disponível mediante inscrição.

21h30
Rodilha de contos,
com Marília Calado e Rosa Gonçalves
Contas tu, conto eu, contas tu mais eu, alguns contos
tradicionais com pezinho no cancioneiro português.
Duração: 45 minutos | Público-alvo: Público em geral
Nº máximo de participantes: n/a
Difusão: Evento em Streaming. Link disponível em:
http://www.m-almada.pt/festivalreadon
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9h30
Ginásio IDEA
E se, tal como num ginásio, pudéssemos ginasticar os
músculos das capacidades mentais?
O Ginásio IDEA constitui um espaço e um momento para
se exercitar e fortalecer o “músculo” da leitura e da
escrita. Através do recurso a materiais lúdicos
desenvolvidos no âmbito do Projeto IDEA, promovem-se
oportunidades e desafios de níveis de dificuldade
funcionais, que motivam, envolvem e ajudam a evoluir.
Duração: 30 minutos | Público-alvo: Alunos do 3º e 4º ano do 1º Ciclo
Nº máximo de participantes: 1 Turma
Inscrição: www.m-almada.pt/formularioreadon (hora início
ajustável de acordo com horário da turma - 15 minutos tolerância)
Difusão: Evento em streaming. Link disponível mediante inscrição.

10h30
“Já não somos mais crianças”
Oficina de leitura para jovens com Maurício Leite
Nesta oficina vais conhecer histórias fascinantes de
quem de uma hora para a outra se sente a dizer adeus à
infância e a descobrir que já não somos mais crianças; é
um momento decisivo na vida de todos nós. Nem
sempre os livros literários oferecidos nas escolas e nas
bibliotecas ou mesmo em casa nos acompanham nessa
fase da vida.
Duração: 50 minutos | Público-alvo: Jovens dos 14 aos 17
Número máximo de participantes: 20 participantes ou 1 turma
Inscrição: www.m-almada.pt/formularioreadon
Difusão: Evento em streaming. Link disponível mediante inscrição.

10h30
Hora do conto/Oficina: “365 Pinguins”,
de Jean Luc Fromental, Joelle Jolivet
Um dia chega uma encomenda a casa da família.
Surpresa! É um pinguim. No dia seguinte, chega mais
um. E no dia seguinte... Todos os dias há mais um
pinguim lá em casa! É uma loucura, façam as contas. E é
preciso dar-lhes de comer, arrumá-los e aguardar o
próximo pinguim. Não há família que resista.
Que diriam se 365 pinguins invadissem a vossa casa?
Esta é uma história que já chamou e continua a chamar a
atenção, pelo mundo fora, sobre problemas ambientais
que estão a destruir o habitat natural dos pinguins.
Rede Municipal de Bibliotecas de Almada, dinamizado por Cláudia
Pulquério e Telma Marreiros
Duração: 45 minutos
Público-alvo: Alunos do 1.º e 2.º Ciclo do Ensino Básico
Nº máximo de participantes: 1 Turma
Inscrição: www.m-almada.pt/formularioreadon
Difusão: Evento em streaming. Link disponível mediante inscrição.

11h00
Workshop de Banda Desenhada Digital
Criar Banda Desenhada Digital de uma forma criativa e
inovadora, podendo ser utilizada em diferentes
contextos e com diferentes objetivos. Aprender a
trabalhar com este tipo de ferramenta permite dotar os
alunos de infinitas possibilidades de utilização podendo
ser utilizada em contexto educativo, pessoal e até
terapêutico. Estas Bandas Desenhadas Digitais, no final,
podem ser partilhadas e/ou impressas. O grafismo
apelativo destas BDs e a sua dinâmica de trabalho
fazem com que esta ferramenta seja ótima para inspirar
e motivar os alunos a trabalhar, comunicar, colaborar e
desenvolver projetos.
Duração: 90 minutos
Público-alvo: Alunos e Professores de 2.º e 3.º Ciclo do Ensino Básico.
Nº máximo de participantes: 14
Inscrição: www.m-almada.pt/formularioreadon
Difusão: Evento em streaming. Link disponível mediante inscrição.

11h00
Webinar - Política no mundo do Harry
Potter - O que fazer com os devoradores
da morte?
A sessão de debate “O que fazer com os devoradores da
morte” leva-nos ao final da saga Harry Potter, onde
Voldemort foi derrotado, o Ministério da Magia está
desorganizado e, nos calabouços, estão dezenas de
devoradores da morte a aguardar julgamento. Esta
sessão convida os participantes a assumir o papel de
membros do Wizengamot, uma assembleia de
feiticeiros que funciona simultaneamente como
parlamento e tribunal, e a questionarem-se sobre o
futuro do mundo da magia em tópicos como a
separação de poderes, os direitos dos prisioneiros e a
importância da reabilitação. Através deste cenário,
pretendemos que os participantes reflitam sobre as suas
opiniões relativamente aos temas desenvolvidos bem
como desenvolver capacidades para as fundamentar.
Duração: 50 minutos | Público-alvo: Jovens a partir dos 14
Nº máximo de participantes: 1 Turma
Inscrição: www.m-almada.pt/formularioreadon (hora início
ajustável de acordo com horário da turma - 15 minutos tolerância)
Difusão: Evento em streaming. Link disponível mediante inscrição.

14h30
Apresentação do projeto
A √ do Problema”,
com a youtuber Inês Guimarães,
projeto educativo da empresa Betweien
“A √ do Problema” é um projeto educativo da empresa
Betweien e destina-se aos alunos e alunas do 9.º ano do
Ensino Básico e do Ensino Secundário. Este projeto visa
metamorfosear a famosa a relação de amor e ódio
dos/as estudantes com a disciplina de Matemática,
tornando-a mais íntima, compreensiva e divertida.
Aliamos a capacidade de comunicação, o humor e o
conhecimento sobre Matemática da “MathGurl”
youtuber Inês Guimarães, mais conhecida por
“Mathgurl”, que desenvolve e comunica conteúdos
humorísticos sobre Matemática.
Duração: 45 minutos | Público-alvo: Alunos do 9º ano e secundário
Nº máximo de participantes: n/a
Inscrição: www.m-almada.pt/formularioreadon
Difusão: Evento em streaming. Link disponível mediante inscrição

14h30
Hora do conto/Oficina: “365 Pinguins”,
de Jean Luc Fromental, Joelle Jolivet
Um dia chega uma encomenda a casa da família.
Surpresa! É um pinguim. No dia seguinte, chega mais
um. E no dia seguinte... Todos os dias há mais um
pinguim lá em casa! É uma loucura, façam as contas. E é
preciso dar-lhes de comer, arrumá-los e aguardar o
próximo pinguim. Não há família que resista.
Que diriam se 365 pinguins invadissem a vossa casa?
Esta é uma história que já chamou e continua a chamar a
atenção, pelo mundo fora, sobre problemas ambientais
que estão a destruir o habitat natural dos pinguins.
Rede Municipal de Bibliotecas de Almada, dinamizado por Cláudia
Pulquério e Telma Marreiros
Duração: 45 minutos
Público-alvo: Alunos do 1.º e 2.º Ciclo do Ensino Básico
Nº máximo de participantes: 1 Turma
Inscrição: www.m-almada.pt/formularioreadon
Difusão: Evento em streaming. Link disponível mediante inscrição.

16h00
À conversa com... Ondjaki,
20 anos de carreira!
Apresentação do novo livro "O LIVRO DO
DESLEMBRAMENTO", com a presença de alunos das
seguintes escolas: Escola Secundária Daniel Sampaio
(Almada), Escola Secundária Fernão Mendes Pinto
(Almada), Escola Secundária do Monte da Caparica
(Almada), Escola Secundária Alfredo dos Reis Silveira
(Seixal), Escola Secundária de Campo Maior (Campo
Maior), Escola Secundária Francisco Lobo (Leiria) e
Escola Secundária D. Sancho II (Elvas).
Duração: 90 minutos | Público-alvo: Público em geral
Nº máximo de participantes: n/a
Difusão: Evento em streaming. Link disponível em
http://www.m-almada.pt/festivalreadon

18h00
Momento de contos
“4 versões da tua (És)Tória”
Neste espanto pelo mistério das palavras lidas e
escutadas, substratum da memória, aflui o gosto pela
leitura em voz alta, pela escrita e pelo contar.
Duração: 30 minutos
Público-alvo: Público em geral
Nº máximo de participantes: n/a
Inscrição: www.m-almada.pt/formularioreadon
Difusão: Evento em streaming. Link disponível mediante inscrição.

21H30
“Conversas com música…”
Paulo Fragoso convida Fernando Daniel
Duração: 45 minutos | Público-alvo: Público em geral
Nº máximo de participantes: n/a
Difusão: Evento em
https://www.instagram.com/paulofragosorfm/
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de lã imaginário, constituído por cinco fios de cores
diferentes, vai demonstrar que o que ela sente são
emoções. Sukha vai ensinar Marta a reconhecer as
emoções, que não são boas nem más, mas que nos
transmitem sempre uma mensagem. Vamos descobrir
o que são as emoções! Que mensagens transmitem? E
tsurus? Vem à descoberta de origamoções!
Rede Municipal de Bibliotecas de Almada, dinamizado
por Ana Figueiras e Paula Salema
Duração: 45 minutos
Público-alvo: Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico
Nº máximo de participantes: 1 Turma
Inscrição: www.m-almada.pt/formularioreadon
Difusão: Evento em streaming. Link disponível mediante inscrição.

9h30
Webinar - A importância do Humor na
Comunicação

11h00
Workshop de escrita criativa,

Comunicar melhor, ouvir melhor, ter consciência da
linguagem corporal e da voz, criar empatia, expressar
as ideias com mais clareza, enfrentar os nervos de
apresentações ou falar em público, usar mais humor
no dia a dia. Uma sessão que propõe despertar os
jovens para as vantagens do Humor e sua utilização,
apresentar o humor como ferramenta de excelência
para aliviar tensões e desconfortos, despertar nos
jovens para as vantagens do Humor e sua utilização,
apresentar o humor como ferramenta de excelência
para aliviar tensões e desconforto e dar ferramentas
para apresentações e falar em público, potenciar a
auto-estima dos alunos, combater o bullying e os seus
efeitos usando humor e promover a socialização de
jovens introvertidos alertando e promovendo a inclusão.

Um workshop onde será possível dar asas à imaginação,
com a autora de livros infanto juvenis, cuja coleção de
estreia foi "O Clube dos Cientistas".

Duração: 45 minutos | Público-alvo: Jovens a partir dos 14
Nº máximo de participantes: 1 Turma
Inscrição: www.m-almada.pt/formularioreadon (hora início
ajustável de acordo com horário da turma - 15 minutos tolerância)
Difusão: Evento em streaming. Link disponível mediante inscrição.

9h30
Esta Noite Grita-se – Bilíngue,
com José Maria Vieira Mendes
Leitura pública de textos de teatro
Bilingue trata-se de um texto pós-catástrofe:
“Afastemos o nevoeiro da ironia com ajuda do real.
Onde está ele? O que sobrou depois da destruição?”.
Fragmentado, com personagens identificadas apenas
por letras, o drama decorre sem indicações cénicas
entre cenas que poderiam passar-se em qualquer lugar
e em que a retórica nos lembra constantemente que os
significantes não são os significados e que as emoções
que sentimos e que tentamos descrever são, na
verdade, diferentes para cada um de nós.
Duração: 50 minutos | Público-alvo: Jovens a partir dos 12 anos
Nº máximo de participantes: n/a
Inscrição: www.m-almada.pt/formularioreadon
Difusão: Evento gravado. Link disponível mediante inscrição.

10h30
Hora do conto/Oficina:
“Origami de emoções”,
baseado no livro “O novelo de emoções”, de
Elizabete Neves (Livro recomendado pelo PNL2027)
Uma menina chamada Marta não sabe o que se passa
com ela, pois sente algo que não consegue explicar. Eis
que surge o seu amigo Sukha, e através de um novelo

com Maria Francisca Macedo

Duração: 50 minutos | Público-alvo: Jovens dos 12 aos 19
Nº máximo de participantes: 20 ou 1 turma
Inscrição: www.m-almada.pt/formularioreadon
Difusão: Evento em streaming. Link disponível mediante inscrição.

11h00
Estória com Asas - Fernando Pessoa(s)
Leitura encenada
Abrimos a Mensagem para tentar encontrar um sentido
para o glorioso passado de Portugal e a nação
decadente do tempo de Pessoa. Abrimos a Mensagem
e construímos uma ponte para os nossos dias.
Através de Pessoa pretendemos descobrir pessoas
camufladas dentro de pessoas, pessoas e mais
pessoas. Uma viagem ao passado-presente, uma
viagem à poesia, um encontro entre pessoas. Ou será
só um encontro consigo mesmo?
Duração: 50 minutos | Público-alvo: Jovens a partir dos 14
Nº máximo de participantes: n/a
Inscrição: www.m-almada.pt/formularioreadon
Difusão: Evento gravado. Link disponível mediante inscrição.

11h00
Workshop de Banda Desenhada Digital
Criar Banda Desenhada Digital de uma forma criativa e
inovadora, podendo ser utilizada em diferentes
contextos e com diferentes objetivos. Aprender a
trabalhar com este tipo de ferramenta permite dotar aos
alunos infinitas possibilidades de utilização podendo ser
utilizada em contexto educativo, pessoal e até
terapêutico. Estas Bandas Desenhadas Digitais, no final
podem ser partilhadas e/ou impressas.O grafismo
apelativo destas BDs e a sua dinâmica de trabalho
fazem com que esta ferramenta seja ótima para inspirar
e motivar os alunos a trabalhar, comunicar, colaborar e
desenvolver projetos.
Duração: 90 minutos
Público-alvo: Alunos e Professores de 2.º e 3.º Ciclo do Ensino Básico.
Nº máximo de participantes: 14
Inscrição: www.m-almada.pt/formularioreadon
Difusão: Evento em streaming. Link disponível mediante inscrição.

14h30
Hora do conto/Oficina:
“Origami de emoções”,
baseado no livro “O novelo de emoções”, de
Elizabete Neves (Livro recomendado pelo PNL2027)
Uma menina chamada Marta não sabe o que se passa
com ela, pois sente algo que não consegue explicar. Eis
que surge o seu amigo Sukha, e através de um novelo
de lã imaginário, constituído por cinco fios de cores
diferentes, vai demonstrar que o que ela sente são
emoções. Sukha vai ensinar Marta a reconhecer as
emoções, que não são boas nem más, mas que nos
transmitem sempre uma mensagem. Vamos descobrir
o que são as emoções! Que mensagens transmitem? E
tsurus? Vem à descoberta de origamoções!
Rede Municipal de Bibliotecas de Almada, dinamizado
por Ana Figueiras e Paula Salema
Duração: 45 minutos
Público-alvo: Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico
Nº máximo de participantes: 1 Turma
Inscrição: www.m-almada.pt/formularioreadon
Difusão: Evento em streaming. Link disponível mediante inscrição.

14h30
Lançamento da Antologia 2021…
Andreia Brites apresenta a atividade de escrita
colaborativa e ilustração de contos sobre o tema “Real
Fiction/Ficção Real”, em que os escritores são coautores
com grupos de alunos, de algumas escolas secundárias:
Gonçalo Cadilhe trabalhou com algumas escolas de
Coimbra, a Escola Secundária Avelar Brotero, a Escola
Secundária Jaime Cortesão, a Escola Básica e
Secundária Quinta das Flores e a Escola Secundária
Infanta D. Maria. Ana Pessoa trabalhou com a Escola
Secundária Cacilhas Tejo (Almada) e Gonçalo M. Tavares
com a Escola Secundária D. Sancho II (Elvas).
Duração: 60 minutos | Público-alvo: Público em geral
Nº máximo de participantes: n/a
Inscrição: www.m-almada.pt/formularioreadon
Difusão: Evento em streaming. Link disponível mediante inscrição.

16h00
Os Clubes de Leitura nas Escolas (CLE)
São espaços dedicados à partilha e socialização da
leitura de um mesmo livro. Professores e alunos podem
questionar-se e discutir, refletir em conjunto as obras
selecionadas e debater seus gostos e interesses sobre
os livros lidos.
A leitura não tem necessariamente de ser uma atividade
solitária. Os CLE querem apresentar-se como um lugar
de encontro e interação, onde as crianças e os jovens
possam melhorar as suas competências, trocar ideias e
desenvolver o sentido crítico, compartilhando as suas
experiências e descobertas e fazendo-se leitores.
Duração: 50 minutos | Público-alvo: jovens dos 12 aos 19
Nº máximo de participantes: n/a
Inscrição: www.m-almada.pt/formularioreadon
Difusão: Evento em streaming. Link disponível mediante inscrição.

21h30
“Conversas com humor”
Paulo Fragoso convida Salvador Martinha
Duração: 45 minutos | Público-alvo: Público em geral
Nº máximo de participantes: n/a
Difusão: Evento em
https://www.instagram.com/paulofragosorfm/
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música de intervenção, assim como a importância da
sobreposição entre política e arte como meio de
propagar ideias e defender ideais. Através desta sessão,
pretendemos também abordar temáticas atuais onde
os participantes considerem necessária a intervenção
através da música ou da arte no geral, conhecer os
antecedentes e consequentes dessas situações e
verificar de que modo estas intervenções podem ter um
impacto positivo na sociedade.
Duração: 45/60 minutos
Público-alvo: Jovens a partir dos 14
Nº máximo de participantes: 1 Turma
Inscrição: www.m-almada.pt/formularioreadon (hora início é
ajustável de acordo com horário - 15 minutos tolerância)
Difusão: Evento em streaming. Link disponível mediante inscrição.

9h30
Workshop de SCRATCH
CRIAÇÃO DE HISTÓRIAS ANIMADAS
De uma forma criativa e dinâmica aprende a lógica da
programação com os alunos e apoio da Biblioteca
Escolar AE Professor Ruy Luís Gomes
Queres criar uma história animada? Com o Scratch
podes aprender a programar, a construir e a partilhar as
tuas animações. És tu que escolhes os cenários, as
personagens, os movimentos, os diálogos e os sons que
tornam as tuas histórias especiais e únicas. Aceita o
desafio e diverte-te!
Nota: para participar neste workshop é necessário PC com ligação
à Internet.
Duração: 50 minutos | Público-alvo: Jovens dos 9 aos 12
Nº máximo de participantes: 1 turma
Inscrição: www.m-almada.pt/formularioreadon (hora início
ajustável de acordo com horário da turma - 15 minutos tolerância)
Difusão: Evento em streaming. Link disponível mediante inscrição.

9h30
Momentos Com História - Coração na
Garrafa
Com inspiração na obra de Oliver Jeffers vamos ver que
quando alguém nos faz falta, e deixa a cadeira vazia,
podemos achar que a solução é guardar o coração na
garrafa, esperando que essa ausência passe...vamos
descortinar os vários corações e o que nos leva a cada
um a guardá-lo de tal forma que nos esquecemos como
o podemos recuperar. Será que esta menina consegue
tirá-lo da garrafa?
Duração: 15/18 minutos | Público-alvo: Pré-Escolar
Nº máximo de participantes: n/a
Inscrição: www.m-almada.pt/formularioreadon
Difusão: Evento gravado. Link disponível mediante inscrição

11h00
Webinar- Política na música - O som do
protesto de Valete a José Mário Branco
Valete e José Mário Branco são dois músicos
portugueses. No entanto, as suas semelhanças não
acabam aí. Com a sessão “O som do protesto de Valete
e José Mário Branco”, a Política para Ti oferece um palco
para serem debatidos os contextos e a relevância da

14h30
Fan fiction,
com Louise O’Neill
Helena Magalhães modera uma conversa entre a
escritora Louise O’Neill e alunos da Escola Secundária
Fernão Mendes Pinto, da Escola Secundária Anselmo de
Andrade e Escola Secundária Ruy Luís Gomes (Almada),
contando ainda com a participação de fãs da escritora.
Literalmente, é "ficção" escrita por "fãs". Fanlore dá a
definição: "Fanfiction é um trabalho de ficção escrito por
fãs para outros fãs, tendo um texto como fonte ou uma
pessoa famosa como ponto de partida." Os fãs
imaginam com base numa história existente, numa
personagem, num mundo ou cenário fictícios,
oferecendo uma perspetiva transformadora a um
conteúdo de que gostam. é uma atividade muito
difundida entre os fãs, sem fins lucrativos, com a
finalidade de se de envolverem com um texto e de
participarem em conversas entre fãs. A atividade
remonta à época anterior à internet, mas com o
aparecimento da internet o número de autores e leitores
aumentou exponencialmente.
Duração: 50 minutos | Público-alvo: Jovens a partir dos 14
Nº máximo de participantes: n/a
Inscrição para interagir com a autora:
www.m-almada.pt/formularioreadon - Link disponível mediante
inscrição.
Difusão: Evento em streaming. Link disponível em:
http://www.m-almada.pt/festivalreadon

14h30
Desenhar um passarinho, passo-a-passo
Documentar as coisas que nos rodeiam faz parte do
trabalho diário de um ilustrador. Nessa atividade vou
demonstrar o processo de como coletar informações de
algo que vemos na natureza ou em movimento como um
passarinho, para elaborar uma ilustração mais completa.
Duração: 45 minutos | Público-alvo: Jovens dos 9 aos 14
Nº máximo de participantes: 1 Turma
Inscrição: www.m-almada.pt/formularioreadon (hora início
ajustável de acordo com horário da turma - 15 minutos tolerância)
Difusão: Evento em streaming. Link disponível mediante inscrição.

16h00
Lançamento da Antologia 2021
Andreia Brites apresenta a atividade de escrita
colaborativa e ilustração de contos sobre o tema
“Real Fiction/Ficção Real”, em que os escritores são
co-autores com grupos de alunos de algumas Escolas
Secundárias de Almada: Margarida Fonseca Santos
trabalhou com a Escola Secundária Fernão Mendes
Pinto, José Fanha com a Escola Secundária Romeu
Correia e com a Escola Secundária Anselmo de
Andrade, e David Machado com a Escola Secundária
Emídio Navarro.
Duração: 60 minutos | Público-alvo: Público em geral
Nº máximo de participantes: n/a
Inscrição: www.m-almada.pt/formularioreadon
Difusão: Evento em streaming. Link disponível mediante inscrição.

18h00
À conversa com Gonçalo Cadilhe
Esta conversa com o escritor de viagens Gonçalo
Cadilhe decorrerá em torno do percurso e ambiente das
viagens pelo oriente descritas pelo autor da
peregrinação, Fernão Mendes Pinto. O escritor, com o
seu dom da palavra, fará um enquadramento político,
social e geográfico, bem como de algumas
características culturais, de algumas regiões percorridas
pelo explorador, há cerca de 500 anos atrás.
Duração: 30 minutos | Público-alvo: Público em geral
Nº máximo de participantes: n/a
Inscrição para interagir com o autor:
www.m-almada.pt/formularioreadon - Link disponível mediante
inscrição.
Difusão: Evento em streaming. Link disponível em:
http://www.m-almada.pt/festivalreadon

21h30
“Conversas com música…”
Paulo Fragoso convida Nuno Ribeiro
Duração: 45 minutos | Público-alvo: Público em geral
Nº máximo de participantes: n/a
Difusão: Evento em
https://www.instagram.com/paulofragosorfm/
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