LEVANTAMENTO DE BOAS PRÁTICAS DE LEITURA CONTINUADAS

Identificação
Agrupamento/Escola
Concelho
Professor Bibliotecário
Email/Telemóvel

TÍTULO DO
PROJETO/ATIVIDADE

OBJETIVOS

PÚBLICO-ALVO

BREVE DESCRIÇÃO
(Atividades, equipa dinamizadora,
periodicidade, duração…)

RECURSOS ENVOLVIDOS
(Fundo documental, guiões, fichas,
ferramentas, equipamentos…)

Agrupamento de Escolas Mosteiro e Cávado
Braga
Maria Ernestina Pinheiro
biblioteca@mosteiroecavado.net

Olimpíadas da Leitura

Desenvolver hábitos de Leitura
Estimular a leitura domiciliária
Promover as competências leitoras dos alunos

Alunos do 3.º e 4.º ano e 2º e 3º ciclos

A atividade funciona em articulação com os docentes de Português
e abrange todos os anos de escolaridade.
A equipa da BE sugere títulos para a leitura domiciliária aos
docentes por ano de escolaridade. Estabelecida a obra a ler, a
equipa disponibiliza exemplares múltiplos ou recorre a obras
disponibilizadas na internet.
De seguida elabora um questionário que pode ter duas versões,
impresso ou digital conforme acordado com os docentes.
Em data estipulada o professor aplica o questionário no espaço da
sala de aula ou na BE e nas escolas do 1.º ciclo com recurso à
ferramenta Google Forms.
Finda a aplicação da prova, os docentes remetem as avaliações à BE
que faz um registo por ano e turma e avalia a progressão dos
alunos.
No final do ano, realiza-se uma prova oral aberta à comunidade
envolvendo os alunos que se destacaram nas provas escritas.

Obras de leitura orientada ( impressas e/ou digitais)
Questionários sobre as obras selecionadas por turma e ano de
escolaridade
Computadores
Tablets

CONTEXTO
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(Curricular, Extracurricular, outro)

TIPOS DE MATERIAIS
PRODUZIDOS

AVALIAÇÃO DO PROJETO/
ATIVIDADE

Atividade curricular em articulação com a disciplina de português e
titulares de turma do 3.º e 4.º anos.

Questionários impressos
Questionários digitais do Google Forms
Documento excel para registo das avaliações e divulgação dos dez
melhores leitores por ano de escolaridade.
Regulamento da atividade
Questionário para a prova oral

A atividade tem tido muita aceitação por todos os docentes, sendo
realizada com todos os alunos do 3.º e 4.º ano e do 2.º e 3.º ciclo.
As médias obtidas pelos alunos são positivas e tendem a melhorar
ao longo do processo.
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