
                                                                                                                        

1 
 

 

PLANIFICAÇÃO DA ACTIVIDADE 

 

Ano letivo: 2014/2015 

Local de realização: Escola Fernando Caldeira 

Calendarização: 2º Período 

POPULAÇÃO ALVO: 

 

Alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE), que frequentam a 

Unidade Especializada de Apoio à Multideficiência. 

Turma do ensino regular à qual pertencem alunos da Unidade. 

DINAMIZADORES: 

 

Equipa responsável pela Biblioteca Escolar (BE), docentes de Educação 

Especial a exercer funções na Unidade, terapeuta da fala e fisioterapeuta. 

PRIORIDADES DO PROJETO EDUCATIVO: 
 

 Educar para a cidadania; 

 Promover o sucesso escolar dos alunos. 

OBJETIVOS: 
 

 Motivar os alunos com NEE para a leitura do mundo que os rodeia; 

 Desenvolver, nos alunos, as capacidades de observação e de 

exploração dos materiais; 

 Promover o enriquecimento da comunicação; 

 Desenvolver a imaginação e criatividade; 

 Motivar os alunos para a aprendizagem e participação nas atividades; 

 Promover o envolvimento dos alunos com NEE em atividades 

desenvolvidas no âmbito da BE; 

 Valorizar a partilha de saberes; 

 Estimular o estabelecimento de interações sociais diversificadas. 

 

PROJETO “TODOS JUNTOS PODEMOS LER” – DOM LEÃO E DONA CATATUA 
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TAREFAS PROPOSTAS:                                                                                                              
 

 Exploração da obra “Dom Leão e Dona Catatua” de Manuela Micaelo, 

com ilustrações de Raquel Pinheiro, apontando as imagens, 

manuseando o livro, ouvindo a história; 

 Exploração do conteúdo do livro, os vários animais, sons por eles 

produzidos, suas caraterísticas, suas falas; 

 Elaboração, pelas docentes, do desenho das personagens da história em 

folhas A4; 

 Pintura e decoração das personagens, (à escolha dos alunos), por cada 

aluno com ajuda individualizada; 

 Colagem dos desenhos em cartão, para a apresentação da história; 

 Apresentação da história, pelos alunos da Unidade, aos colegas da 

turma, sendo a mesma lida por uma docente enquanto cada aluno 

mostra a respetiva personagem, à medida que esta é mencionada, (com 

ajuda de um adulto, quando necessário); 

 Apresentação da história no espaço da biblioteca escolar. 

MATERIAIS 

 

 Livro “Dom Leão e Dona Catatua”; 

 Tablet; 

 Papel A4; 

 Material de desenho, pintura e materiais diversos; 

 Cartões; 

 Cola. 

AVALIAÇÃO 

 

 Observação direta da participação, interesse, comportamento e atitudes 

dos alunos na execução das tarefas; 

 Satisfação e envolvimento dos alunos no desenvolvimento das tarefas; 

 Conhecimentos adquiridos; 

 Sucesso e adequação dos trabalhos produzidos e da apresentação aos 

colegas. 


