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ATIVIDADE|Livros falados, entre NÓS! 

 

 

 

  

 

 O Plano Nacional de Leitura/PNL, a VISÃO Júnior, a Direção 

Geral da Saúde/DGS, o Oceanário de Lisboa e a Rede de Bibliotecas 

Escolares/RBE convidam as crianças e os jovens do Pré-escolar, do 1º 

e do 2º Ciclos a participarem em atividades que, através da leitura e 

da escrita, lhes sejam propícias à descoberta e ao conhecimento. 

A iniciativa „Livros Falados‟, decorre no ano letivo de 2015-16 e é 

aberta a todas as escolas, públicas e privadas, turmas ou grupos de 

alunos de várias turmas e diferentes anos. 

Fonte:http://zip.net/bwsmpr 

  

Os intervenientes no projecto “Todos Juntos Podemos Ler” 

equacionaram o desafio e consideraram que seria um bom pretexto 

para articular e dinamizar a leitura, de forma a que os alunos com 

NEE, entrem neste desafio com o mesma finalidade dos restantes 

alunos: - LER.  E assim: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO 
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CALENDARIZAÇÃO  
 

Ano letivo: 2015/2016 

Local de realização: BE/ Sala de aula (Português e Educação Especial) 

 

POPULAÇÃO ALVO 
 

POPULAÇÃO ALVO: 
Alunos do 1º e 2º  ciclos 

 

DINAMIZAÇÃO 

 

Equipa da BE, professores de Educação Especial e professores de Português 

 

OBJETIVOS DO PROJETO EDUCATIVO 
 

Reforçar e promover a leitura e a escrita dos alunos e qualidade das 

aprendizagens e a consequente definição de metas e indicadores.  

 

OBJETIVOS DA ATIVIDADE 
 

 Motivar os alunos do 1º e 2º ciclos para a leitura; 

 Promover o desenvolvimento de competências de leitura e literacia 
tecnológica e digital dos alunos; 

 Estimular o prazer da leitura em voz alta, como forma de expressão e 
como forma de partilha com os outros; 

 Promover o enriquecimento do vocabulário; 

 Implementar/consolidar práticas de trabalho colaborativo; 

 Aumentar a utilização da BE em atividades de leitura; 

 Promover hábitos de leitura através das obras que possam ser 

lidas/observadas/comentadas pelos alunos, em contexto escolar; 

 Envolver os alunos em atividades de leitura (leitura coletiva, leitura a 

pares); 

 Valorizar e integrar a leitura na vida pessoal e escolar dos alunos; 
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 Promover 
a leitura por prazer. 

 

 

ATIVIDADES PROPOSTAS|OPERACIONALIZAÇÃO 
 

 

1º Ciclo|Exploração de obras incluídas na educação literária 

2º Ciclo|O Mar – Luisa Ducla Soares; O Nadadorzinho- Leo Lionni 

 

Passo 1. Leitura do livro indicado. Todos os alunos com necessidades 

educativas especiais lêem o livro, de acordo com o(s) tema(s) escolhido(s).  

Passo 2. Criação de uma história nova. A partir da leitura do livro, dá-se início 

à criação de uma história nova. 

Passo 3. A história nova é registada por escrito  

Passo 4. Registo sonoro da história. 

Passo 5. Apresentação à turma/outras turmas. 

 

DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS 
 

 

1. Os trabalhos [registo sonoro (mp3); registo em texto (PDF); registo 

gráfico/cartaz (PDF)] serão divulgados durante a Semana da Leitura e também 

no Dia Mundial da Criança. 

 

2. O processo bem como o produto final serão, gradualmente disponibilizados 

no separador “Todos juntos podemos ler”, do blogue da BE. 

 

 

 

 

 

 


