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PROJETO “TODOS JUNTOS PODEMOS LER” – “INVENTO” 

 

PLANIFICAÇÃO DA ACTIVIDADE 
 

Ano letivo: 2015/2016 

Local de realização: Escola Fernando Caldeira 

Calendarização: Janeiro a maio 

POPULAÇÃO ALVO: 

Aluno com Necessidades Educativas Especiais (NEE), matriculados no 3º ciclo, 

que beneficia de Currículo Específico Individual. 

DINAMIZADORES: 

Equipa responsável pela Biblioteca Escolar (BE) e uma professora de 

Educação Especial. 

 

PRIORIDADES DO PROJETO EDUCATIVO: 
 Educar para a cidadania; 

 Fomentar o sucesso escolar dos alunos; 

 Proporcionar, aos alunos do Agrupamento, o contacto e a utilização das 

Tecnologias da Informação e da Comunicação Alternativa. 

 

OBJETIVOS: 
 Motivar e desenvolver competências de leitura no aluno com NEE; 

  Impulsionar o desenvolvimento da linguagem compreensiva e 

expressiva; 

 Enriquecer o vocabulário; 

 Aumentar as competências na utilização das TIC – “Programa InVento”; 

 Fomentar o envolvimento do aluno com NEE em atividades 

desenvolvidas no âmbito da BE; 

 Incrementar atitudes e valores; 

 Partilhar aprendizagens e saberes com os seus pares; 

 Criar mais um recurso no âmbito da comunicação alternativa. 
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TAREFAS PROPOSTAS:                                                                                                              
 Seleção da obra a explorar – “Um Pé de Vento” de Graça Breia 1ª 

edição Cercica 2010; 

 Leitura, exploração e interpretação da história; 

 Visionamento do filme sobre a história; 

 Reescrita da história no “Programa InVento”; 

 Execução de um livro com o trabalho final. 

  

MATERIAIS/EQUIPAMENTOS 

 Obra “Um Pé de Vento”; 

 Papel; 

 Computador – “Programa InVento”; 

 Impressora; 

 Material de encadernação. 

AVALIAÇÃO 

 Observação direta da participação ao nível do empenho, comportamento 

e atitudes do aluno na execução da tarefa; 

 Capacidade de compreensão da informação tratada; 

 Sucesso na tarefa executada; 

 Capacidade de aprendizagem na utilização de novos recursos; 

 Capacidade de utilização das TIC; 

 Utilidade do recurso produzido. 

 


