
Literacia da Leitura 

 

Ano letivo 2016/17 Página 1 

 

REFERENCIAL APRENDER COM A BE: Literacia da leitura 

NÍVEL DE ENSINO: 1.º ciclo – Alunos da turma do 1º ano – EB Fernando Caldeira 

ATIVIDADE: Aprender a ouvir para saber recontar 

ENQUADRAMENTO: Atividade de leitura, desenvolvida em articulação com a professora 

titular de turma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizagens 
associadas ao 

trabalho da 
biblioteca escolar 

 

Conhecimentos/ Capacidades 

 Constrói sentidos a partir da leitura de livros. 

 Expressa oralmente ideias e apresenta breves exposições com 
vocabulário e estruturas gramaticais adequados. 

 Relata experiências de leitura, exprimindo sentimentos e 
emitindo opiniões. 

 Adquire progressivamente hábitos de leitura. 

 Usa a biblioteca escolar para responder às suas necessidades e 
centros de interesse. 

. 
Atitudes/ Valores 

 Demonstra curiosidade 

 Escuta os outros e espera sua vez para falar 

 Mostra interesse e gosto pela leitura 

 Participa na troca e debate de ideias 

 Revela espírito crítico 

 Respeita diferentes opiniões 

 Valoriza o uso da biblioteca e dos seus recursos 

 

 

Conteúdos 
curriculares 

 

Português 
 Intervir, oralmente, tendo em conta a adequação progressiva a 

situações de comunicação (diálogo, conversa, apresentação de 
trabalhos…). 

 Antecipar conteúdos com base nas ilustrações e no título. 

 Refere o essencial de um texto ouvido. 

 Identificar intervenientes (em contos orais). 

 Reter informações a partir de um enunciado oral. 

 Recriar pequenos textos em diferentes formas de expressão 
(verbal, musical, plástica, gestual e corporal). 

 

 

 

 

Objetivos da 
atividade 

 

 Criar de condições de acesso, na biblioteca escolar, a uma 
variedade de recursos para recreação e suporte à 
aprendizagem, de forma a facultar experiências de que 
fomentem a criação de leitores críticos e motivados. 

 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. 
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Estratégias/Tarefas 
 

 

 Dinamização de sessões semanais de leitura, na biblioteca 
escolar. 

 

Destinatários 

 

 turma do 1º ano da EB Fernando Caldeira 

 

Duração 

 

 1 sessão semanal, à 6ª feira, com a duração de 30 minutos, ao 
longo do 2º e 3º períodos. 

 

Recursos 

 

 Fundo documental da biblioteca escolar 

 

 

Avaliação 
 

Indicadores de desempenho 

 Interesse, cooperação e empenho dos alunos na atividade 

Instrumentos de avaliação 

 Observação direta 


