Ficha de planificação e avaliação global
Escola
Agrupamento de escolas de Real
Designação da(s) atividade(s)/ projeto(s)
Olimpíadas da leitura.
Níveis de educação/ ensino
Pré‐escolar
1º Ciclo
2º Ciclo
3º Ciclo
Secundário
Área(s) de literacia
Literacia da leitura
Literacia da informação
Literacia dos media
Disciplina(s)/ área(s) curricular(es)
Portugûes

Conteúdos curriculares

Objetivos

Estratégias/ tarefas

‐ Leitura;
‐ vocabulário;
‐ ortografia;
‐ oralidade;
‐ Organização e realação dos conteúdos das obras.
‐ Contribuir para a melhoria dos resultados dos alunos na
disciplina de português;
‐ Contribuir para que os alunos superem as suas dificuldades ao
nível da ortografia e da oralidade;
‐ Rentabilizar os recursos da BE.
‐ Divulgação da atividade
‐ Realização de 1 sessão, na BE, com cada turma para
apresentação da obra e conhecimento do autor e ilustrador
(professor bibliotecário) ‐ 1º ciclo;
‐ Leitura da obra pelos alunos sob orientação da professora
titular da turma ‐ 1ºciclo;
‐ Realização de fichas de questionários sobre a leitura integral
das obras a concurso na aplicação "socrative".
‐ Divulgação dos resultados e dos vencedores no blogue da BE
e na escola.
‐ Entrega de prémios aos 3 primeiros classificados de cada
escalão.
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Duração

1º e 2º períodos.

Recursos

BE, livros; PPT, fichas de leitura, ficha de correção.

Avaliação

Fichas de leitura/ pontuação obtida na ficha de correção.

Informação/ materiais (URL)

Aprendizagens associadas ao trabalho das bibliotecas
Pense nas aprendizagens realizadas pelos alunos no âmbito da aplicação do referencial Aprender com a biblioteca
escolar e, considerando os descritores trabalhados, a registar nas colunas Conhecimentos/ capacidades e
Atitudes/ valores, indique para cada um qual o seu grau de concordância relativamente à existência de resultados
positivos, utilizando a escala: 4 ‐ Concordo totalmente; 3 ‐ Concordo; 2 ‐ Discordo; 1 ‐ Discordo totalmente

Conhecimentos/ capacidades
‐Ler por iniciativa própria e com orientação das professoras, obras da BE;
‐ Expor experiências de leitura;
‐ Exprimir sentimentos;
‐ Conhecer melhor e a usar mais a coleção da BE;
‐ Expressar ideias;
‐ Reconhecer a importância da leitura no seu processo de aprendizagem;
‐ Perceber que o livro é muito importante para a sua aprendizagem;
‐ Valorizara utilização BE no seu processo de ensino/ aprendizagem;
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Atitudes/ valores
‐ Aumento do gosto pelo livro e pela leitura;
‐ Estimulo do hábito de frequência da biblioteca;
‐ Maior gosto pela leitura em voz alta;
‐ Treino da atenção;
‐ Treino da concentração;
‐ Gosto pela frequência da BE
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Observações

Data
aaaa‐mm‐dd
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