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PROJETO “TODOS JUNTOS PODEMOS LER” – LITERACIA DA LEITURA 

 

PLANIFICAÇÃO DA ACTIVIDADE 

 

Ano letivo: 2015/2016 

Local de realização: Escola Básica de Recardães 

Calendarização: janeiro 

POPULAÇÃO ALVO: 

 

Aluno com Necessidades Educativas Especiais (NEE), matriculado no 2º ano e respetiva 

turma. 

 

DINAMIZADORES: 

 

Equipa da Biblioteca Escolar (BE), docente de Educação Especial e professora titular da 

turma. 

 

PRIORIDADES DO PROJETO EDUCATIVO: 

 

 Educar para a cidadania; 

 Promover o sucesso escolar dos alunos; 

 

OBJETIVOS: 
 

 Motivar os alunos com NEE para a leitura; 

 Desenvolver, nos alunos, as capacidades de leitura e escrita; 

 Promover o desenvolvimento da linguagem compreensiva e expressiva; 

 Promover o enriquecimento do vocabulário; 

 Enriquecer os conhecimentos dos alunos relativamente aos conteúdos do livro 

trabalhado: “O coelhinho branco” de António Torrado; 

 Desenvolver a imaginação e criatividade; 

 Ampliar aptidões técnicas e manuais; 

 Aumentar a coordenação óculo-manual; 
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 Desenvolver competências no âmbito das tecnologias de informação e 

comunicação;  

 Aumentar a autoconfiança e a diminuir a ansiedade de exposição perante os pares;   

 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; 

 Promover a auto-estima dos alunos com NEE; 

 Implementar/consolidar práticas de trabalho colaborativo e princípios de cidadania. 

TAREFAS PROPOSTAS:                                                                                                              
 

 Leitura da obra “O coelhinho branco” de António Torrado, efetuada pelo aluno 

Leandro, com a orientação do professor de Educação Especial; 

 Exploração e interpretação da história; 

 Reconto da história trabalhada oralmente e através de desenhos legendados; 

 Escrita do resumo da história em suporte informático e exploração do software 

Word; 

 Utilização de software específico de desenho (paint); 

 Pintura de desenhos alusivos à história; 

 Elaboração de uma apresentação em PowerPoint, utilizando os desenhos e textos 

criados pelo aluno; 

 Apresentação do trabalho realizado, aos colegas da turma. 

 

MATERIAIS 

 

 Livro: “O coelhinho branco” de António Torrado  

 Papel; 

 Material de desenho e pintura (lápis de cor e marcadores); 

 Computador; 

 Projetor. 

 

AVALIAÇÃO 
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 Observação direta da participação, interesse, comportamento e atitudes do aluno 

na execução das tarefas; 

 Capacidade de compreensão da informação tratada; 

 Capacidade de aquisição e aplicação de conhecimentos; 

 Sucesso e adequação dos trabalhos produzidos, bem como da sua apresentação à 

turma. 


