AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. Maria II
Escola Básica nº 2 de Lamaçães
Biblioteca
Obra: Canja de galinha para a alma, M.Adams
Texto Adaptado: Gratidão
Obras sugeridas: As Fadas falam-nos de gratidão, O que são Sentimentos, Quanto vale a Amizade, Imagina
o quanto Gosto de Ti

Público-alvo

Alunos das turmas da Ed. Pré-escolar e do 1º Ciclo da
Escola Básica nº2, EB1 /JI Nogueiró


Objetivos




Descrição da
atividade

1ª sessão (Biblioteca)
2 de fevereiro




2ª sessão (sala de
aula)



3ª sessão (biblioteca)
6 de fevereiro








Literacias da leitura e dos média

Desenvolver a literacia da leitura e da informação:
i (identificar personagens e factos da história,
melhorar a capacidade comunicativa, contribuir
para o desenvolvimento da capacidade
argumentativa, motivar para a expressão escrita)
Desenvolver a literacia dos média: ( ler em
diferentes suportes digitais, digitalizar desenhos,
escrever textos, gravar leituras, dramatizações)
Promover um bom ambiente escolar: (reconhecer
sentimentos e emoções, melhorar atitudes e
relacionamentos, conhecer os contextos
familiares).
Reflexão sobre os afetos
Construção de um guarda-chuva decorado a partir
de uma “chuva de ideias” com palavras que
representem afetos
Desenho e pintura de símbolos que representem
afetos
Exposição dos trabalhos
Apresentação e discussão sobre os desenhos
efetuados
Leitura do texto adaptado “Gratidão”, com
projeção
Interpretação oral da história – discussão filosófica
Leitura dramatizada
Partilha de emoções
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4ª sessão (Sala de
aula)
9 de fevereiro




5ª sessão ( Hall de
entrada)
14 de fevereiro



6ª sessão ( Biblioteca)
16 de fevereiro

Exposição dos trabalhos feitos pelos alunos, nas
diferentes turmas
Nota: os textos vencedores serão incluídos num e-book



Clube de Artes

Articulação com
Instituições locais de
solidariedade Creche
da Cruz Vermelha
Recursos

Ver em:

Literacias da leitura e dos média

Leitura individual;
Escrita criativa: “ Eu estou grato a... porque...” –
concurso

Apresentação em Powerpoint da obra:”As fadas
falam-nos de... gratidão”, R.M.Curto e A.Cabrera
Reflexão/ avaliação da atividade


Em articulação com o projeto “Todos Juntos”
fizemos a confeção de bolachinhas com formas
carinhosas.
 Declamação de poemas
 Dramatização

Projetor multimédia, texto fotocopiado, papel cenário,
canetas de feltro, smiles representativos das diferentes
emoções, fotocópias a core, material de desgaste,
computador, máquina de filmar; guião orientador da
discussão filosófica.
http://belamacaes.webnode.pt/atividades/a2016-2017/
http://bibliolamacaes2009.blogspot.pt/2017/03/filosofiapara-criancas.html

Ano letivo 2015-2016

