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PROJETO “TODOS JUNTOS PODEMOS LER” – A AMIZADE 

 

PLANIFICAÇÃO DA ACTIVIDADE 
 

Ano letivo: 2014/2015 

Local de realização: Escola Fernando Caldeira 

Calendarização: 20 de novembro de 2014 até 20 de março de 2015 

POPULAÇÃO ALVO: 

Alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE), matriculados no 2º e 3º 

ciclo, que beneficiam de Currículo Específico Individual e que frequentam o 

projeto “Dá-me Asas” (Oficina das artes). 

 

DINAMIZADORES: 

Equipa responsável pela Biblioteca Escolar (BE) e duas professoras de 

Educação Especial. 

 

PRIORIDADES DO PROJETO EDUCATIVO: 
 Educar para a cidadania; 

 Promover o sucesso escolar dos alunos; 

 

OBJETIVOS: 
 Motivar e desenvolver competências de leitura nos alunos com NEE; 

  Promover o desenvolvimento da linguagem compreensiva e expressiva; 

 Promover o enriquecimento do vocabulário; 

 Desenvolver a imaginação e criatividade; 

 Promover o envolvimento dos alunos com NEE em atividades 

desenvolvidas no âmbito da BE; 

 Desenvolver atitudes e valores; 

 Promover o desenvolvimento de relações afetivas saudáveis - “O valor 

da amizade”;  

 Partilhar aprendizagens e saberes com outros colegas; 

 Implementar/consolidar práticas de trabalho colaborativo e princípios de 

cidadania. 
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TAREFAS PROPOSTAS:                                                                                                              
 Seleção da obra a explorar – “Quanto vale a amizade?” de Maria Lúcia 

Carvalhas e Raquel Pinheiro, 1ª edição Cercica 2013; 

 Leitura, exploração e interpretação da história; 

 Seleção das imagens para a reprodução da história; 

 Ilustração das imagens selecionadas; 

 Elaboração de um cartaz para apresentação da história; 

 Apresentação da história aos alunos do 1º ciclo da escola Fernando 

Caldeira (em data a agendar). 

MATERIAIS 

 Obra “Quanto vale a amizade?”; 

 Papel; 

 Material de desenho; 

 Cartolinas; 

 Cola. 

  

AVALIAÇÃO 

 Observação direta da participação ao nível do empenho, comportamento 

e atitudes dos alunos na execução das tarefas; 

 Capacidade de compreensão da informação tratada; 

 Sucesso dos trabalhos produzidos; 

 Capacidade de interação com o público assistente; 

  Interesse e reações despertadas nos alunos que assistiram à 

apresentação. 

 


