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REFERENCIAL (ÁREA B): Literacia da Leitura 

NÍVEL DE ENSINO: 1.º ciclo – Alunos da turma TRE04 (4º ano) – EB Recardães 

ATIVIDADE: A Maior Flor do Mundo 

ENQUADRAMENTO: Atividade desenvolvida em articulação com o professor titular de 

turma, no âmbito da área de Português | Educação Literária. 

 

 

 

 

 

 

Aprendizagens 
associadas ao 
trabalho da 
biblioteca escolar 

 

Conhecimentos/ Capacidades 

1. Lê, de forma livre ou orientada, obras integrais variadas. 

 3. Constrói sentidos a partir de leituras em vários formatos (áudio, 

escrito, vídeo, multimédia). 

 4. Expressa oralmente ideias recorrendo a vocabulário adequado e 

sequências discursivas apropriadas. 

 5. Relata experiências de leitura, exprimindo sentimentos e emitindo 

opiniões. 

 6. Cria textos originais em formatos variados. 

 7. Adquire progressivamente hábitos de leitura. 

 9. Utiliza as tecnologias e ferramentas digitais para ler, escrever e 

comunicar e colaborar, atendendo aos seus interesses e necessidades 

pessoais ou escolares, sob orientação de um adulto. 

 10. Usa com regularidade, individualmente e/ou com a turma, a 

biblioteca escolar e/ou os seus recursos, físicos e digitais, para 

aprender a ler e desenvolver o prazer da leitura. 

. 

Atitudes/ Valores 

 
1. Demonstra curiosidade. 

2. Mostra interesse e gosto pela leitura. 

3. Participa na troca e debate de ideias. 

4. Manifesta espírito crítico. 

5. Respeita diferentes opiniões. 

7. Revela imaginação na compreensão e produção textual. 

8. Respeita valores e princípios na comunicação oral e escrita. 

9. Valoriza o uso da biblioteca e dos seus recursos. 

 
 

Conteúdos 
curriculares 
 

 
Português | Educação Literária 
 
Compreensão e produção oral e escrita 

 Ler e ouvir ler textos literários; 

 Compreender o essencial dos textos escutados e lidos; 

 Ler para apreciar textos literários; 
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 Dizer e escrever em termos pessoais e criativos. 

Gramática: 

 Sinónimos 

 Frase complexa  

 Adjetivos 

 
 

Objetivos da 
atividade 
 

 Criar condições de acesso, na biblioteca escolar, a uma variedade 

de recursos para recreação e suporte à aprendizagem, de forma a 

facultar experiências que fomentem a criação de leitores críticos e 

motivados. 

 Desenvolver o gosto pela partilha de experiências de leitura. 

 Interpretar um texto escrito simples. 

 Escrever pequenos textos de opinião sobre a história lida. 

 Desenvolver atividades: 

        - De leitura em voz alta e de reconto de histórias relacionadas  

          com atividades livres ou integradas em contextos de 

          aprendizagem; 

        - De conversação sobre livros e autores. 

 Exprimir sentimentos e emoções provocados pela leitura de textos. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Estratégias/Tarefas 
 

O trabalho centra-se no desenvolvimento de competências no domínio 

da leitura e compreensão da obra literária “A maior Flor do Mundo”, de 

José Saramago, que consta da seleção destinada à leitura orientada 

para os alunos do 4º ano, no âmbito da Educação Literária. 

Inicia-se todo o processo com a elaboração da planificação, de forma 

colaborativa, entre o professor titular de turma e a biblioteca escolar. 

A atividade está organizada em cinco sessões de trabalho, obedecendo 

a uma sequência lógica de tarefas de exploração da obra. 

1ªsessão: Inicia-se com um estudo/pesquisa bastante completos das 

biografias do autor e ilustrador, tendo em conta que esta abordagem se 

torna fundamental no que respeita à apropriação, por parte dos alunos, 

da mensagem incluída no texto.   

2ªsessão: Esta sessão, inicia-se com a antecipação do conteúdo da 

obra, partindo apenas do conhecimento do título da mesma e das suas 

ilustrações. Através da recolha das ideias, realizando um brainstorming, 

envolvem-se os alunos na compreensão da intenção da autora. 

Em trabalho de pares, é elaborado um cartaz coletivo com as ideias 

recolhidas, funcionando como registo da atividade. Ainda no âmbito da 

antecipação do conteúdo da obra, os alunos respondem a três 

questões, como forma de autoquestionamento antes da leitura, sendo 

feita uma reflexão coletiva sobre as respostas obtidas. 

É distribuída pelos alunos uma grelha de registo com afirmações de 
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antecipação sobre o conteúdo da obra (umas verdadeiras e outras 

falsas), com duas colunas distintas onde os alunos fazem apenas o 

registo da primeira coluna “Eu penso que…”. O registo na segunda 

coluna “A minha resposta estava…” será preenchido após a leitura da 

obra, altura em que é feito o confronto com o anterior registo. 

3ªsessão: É realizada a leitura e exploração da obra, usando o livro em 

suporte de papel e em suporte digital (projetado através do site 

goo.gl/fMjzx4). Ao longo da leitura, são trabalhadas informações 

pertinentes para a compreensão da mensagem e introduzido o 

vocabulário novo que vai surgindo, assim como os adjetivos que 

enriquecem o texto. 

4ªsessão: É feito reconto oral da história trabalhada e realizada a 

segunda coluna do registo “A minha resposta estava…”, iniciado na 2ª 

sessão, tendo os alunos oportunidade de exprimir sentimentos, 

emoções e opiniões, provocados pela leitura do texto. 

Após esta reflexão, passa-se ao reconto escrito da história, 

individualmente, proporcionando ao aluno a possibilidade de revelar a 

sua criatividade, podendo apresentar o reconto em forma de poesia, 

prosa, banda desenhada,... 

5ªsessão: Partindo de um dos textos produzidos pelos alunos, é feito, 

coletivamente, o melhoramento/enriquecimento do mesmo e a sua 

reescrita. 

 

Destinatários 

 

 Turma TRE04 (4º ano) da EB de Recardães 

 

Duração 

 
  5 sessões | 1:30h por sessão  
 

 

 

Recursos 
 

 Computador 

 Quadro interativo 

 Livro em formato de papel e digital 

 Site -  http://www.catalivros.org/ 

 Quadro 

 Fichas de registo 

 Cartolinas 

 Material de escrita 

 

 

 

Avaliação 
 

 

Indicadores de desempenho 

 Interesse, cooperação e empenho dos alunos na atividade. 

 Correção das respostas apresentadas; 

 Qualidade das leituras e dos comentários. 

 Qualidade dos trabalhos realizados. 

http://www.catalivros.org/
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Instrumentos de avaliação 

 Observação direta 

 Fichas de registo  

 


