
ENCONTRO COM O ESCRITOR ANTÓNIO MOTA 

 

Nos dias 14 e 15 de fevereiro esteve, nas Escolas Básicas do 1º Ciclo do nosso 

Agrupamento, o escritor António Mota. 

No dia 14 de manhã encontrou-se com os alunos da Escola Básica de Solum na Escola 

Sede do Agrupamento, na Sala dos Grandes Grupos e, de tarde, na Escola Básica de Tovim, 

com os alunos de Dianteiro e de Tovim. 

No dia 15, durante todo o dia, foi a vez dos alunos e das crianças do ensino pré-escolar 

da Escola Básica de Solum Sul estarem com o escritor. 

O sucesso desta atividade, da iniciativa da Biblioteca Escolar, ficou a dever-se em larga 

medida aos pais/encarregados de educação que se envolveram, dinamizando a Feira do Livro 

na Escola Básica de Tovim e na Escola Básica de Solum Sul e/ou adquirindo os livros do escritor 

para os seus filhos/educandos, bem como aos demais elementos da comunidade educativa: 

aos professores titulares de turma e às educadoras de infância que trabalharam algumas das 

obras de António Mota, às assistentes operacionais que colaboraram na organização da Feira 

do Livro e na receção do escritor, aos alunos que participaram nas atividades que foram sendo 

promovidas ao longo das semanas e às Coordenadoras de Estabelecimento que todo o apoio 

prestaram, diligenciando para que tudo pudesse correr bem.  Houve, ainda, uma articulação 

com a BE da Escola Sede e a Direção do Agrupamento, que asseguraram as condições a nível 

logístico para os alunos da EB de Solum, cujo encontro com o escritor decorreu naquela escola.  

A Biblioteca Escolar do 1º Ciclo dinamizou duas sessões prévias à vinda do escritor, 

dando a conhecer a sua biografia e alguns dos seus livros, de uma forma lúdica, e os alunos 

foram desafiados a realizar algumas tarefas que concluíram em sala de aula, com o professor 

titular da sua turma.  

Ouviram, também, a história de António Mota intitulada “O Coelho Branco” e, depois, 

puderam recontá-la, dando vida ao fantoche que vinha incluído naquele livro.  

           



Aprenderam a fazer um coelho em origami e cada um pôde expressar a sua 

criatividade, dando-lhe um rosto. 

 

   

 

 

As Feiras do Livro que se realizaram nas Escolas Básicas do 1º Ciclo do Agrupamento 

contaram com uma adesão significativa de pais/encarregados de educação, professores e 

alunos. As Escola Básicas de Tovim e de Solum Sul foram, ainda, contempladas com a presença 

do Senhor Vereador da Cultura da Câmara Municipal de Coimbra. 

 

        

 

 

 

 

                                                              

 

Feira do Livro na Escola Básica de Solum promovida e dinamizada pela Biblioteca Escolar. 

Feira do Livro na Escola Básica de Solum 

Sul promovida e dinamizada pela 

Associação de Pais/Encarregados de 

Educação. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os trabalhos realizados pelos alunos das várias escolas e expostos em cada uma delas, 

primaram pela sua diversidade. Porém, a uni-los, esteve a história do livro “O Coelho Branco” e 

“O Livro dos Exageros”, dois dos livros que os alunos, na sua generalidade, trabalharam, sendo, 

igualmente dos mais procurados nas Feiras que se realizaram. 

 

 

 

            

 

 

 

Trabalhos dos alunos 

da Escola Básica de 

Solum expostos na 

Sala dos Grandes 

Grupos, na Escola 

Sede do Agrupamento, 

onde se realizou o 

encontro com o 

escritor no dia 14 de

fevereiro da parte da 

manhã. 

Feira do Livro na Escola Básica de Tovim, 

promovida pela Professora Carmen Cruz e 

dinamizada pelos Pais/Encarregados de 

Educação em colaboração com aquela 

docente. 



              

 

Extraído do livro de António Mota intitulado “Os negócios do macaco”, este lindo macaquinho 

construído pela Professora Ângela Rodrigues, com a colaboração da D. Gina Almeida (que foi 

quem lhe arranjou o magnífico “rabo comprido” de que nos fala a história), foi colocado à 

entrada da Biblioteca da Escola Básica de Solum Sul. 

 

 

 

 

  

Os trabalhos realizados pelos alunos da Escola Básica de Solum Sul ficaram, igualmente, expostos na 
Biblioteca Escolar e na parede do corredor que lhe dá acesso. 

Trabalhos dos alunos 

da Escola Básica de 

Dianteiro expostos na 

Escola Básica de 

Tovim, onde o escritor 

esteve no dia 14 de 

fevereiro da parte da 

tarde. 



    

 

 

 

 

 

 

 

As sessões com o escritor, que decorreram nas várias escolas do Agrupamento, foram, 

diversificadas:  

 

 

       

A Biblioteca Escolar disponibilizou marcadores de livros 
para assinalar este encontro com o escritor António 
Mota. 



     

 

 

 

 

 

 

Em comum, tiveram os autógrafos originais feitos pelo autor no(s) livro(s) de cada um e, ainda, 

dois conselhos especiais que ele nos deixou: o primeiro, o de que para se poder escrever sem 

erros é preciso LER, LER e LER e o segundo, cuja mímica António Mota ensinou a todos 

os presentes nas várias sessões, o de que LER NÃO ENGORDA! 


