Biblioteca

Literacia da Leitura
NÍVEL DE ENSINO:

7º ano
ATIVIDADE: Aprender com a biblioteca escolar -Tintim Explorando a Lua
ENQUADRAMENTO: Atividade desenvolvida em articulação com a disciplina de
Físico Química e Português
ESCOLA:
TURMA:

Secundária de Maximinos

5, 6, 7

DOCENTE:
PB:

FQ e Português – 7º ano

Elsa Lima

Conhecimentos/Capacidades
A. Literacia da leitura
Aprendizagens
associadas
ao trabalho
da biblioteca
escolar



Expressa oralmente ideias com coesão



Escolhe leituras mobilizando as competências leitoras adequadas.



Desenvolve/consolida hábitos de leitura de BD.

Atitudes e valores



Conteúdos
curriculares

Demonstra curiosidade
Participa na troca de ideias
Tema/conteúdos:

Português: Estrutura de uma banda desenhada
Físico-química: A Terra no Espaço: Lua; Instrumentos de Exploração
Espacial

Objetivos da
atividade



Equipamentos de exploração espacial



Satélite natural (Lua)



Meteoroides / meteoros / meteoritos



Órbita terrestre



Atmosfera



Gravidade



Propagação do som



Desenvolver o gosto pela leitura



Articular atividades de leitura com conteúdos curriculares da disciplina de
Físico-Química e Português



Identificar conceitos referentes à Astronáutica.



Refletir sobre os possíveis problemas derivados de uma viagem ao Espaço
para os humanos.

Território Educativo de Intervenção Prioritária

Estratégias/
tarefas



Sala de aula - Professora de Português – apresentação da noção de
BD (45 min.);



Sala de aula – Professora FQ – noções referentes a astronomia



Sessão na BE



Leitura e exploração de um excerto de 4 páginas da BD ‘Tintim
Explorando a Lua’ (adaptada)
[AUTOR: Hergé (pseudónimo de Georges Remi – 1907-1983);
TÍTULO: “Tintim Explorando a Lua”; EDIÇÃO: Coleção “As Aventuras
de Tintim” em Banda Desenhada]



Projeção do excerto e leitura feita pelos alunos;



Identificação /Explicitação de conceitos referentes à astronomia – PB e
professor de F.Q., com auxílio de uma ficha com glossário (elaborada
pelo professor de FQ)



Preenchimento, em grupo, de uma ficha de verificação dos
conhecimentos referente aos conteúdos científicos da BD Tintim
Explorando a Lua (elaborada pelo PB /professor FQ)



Discussão: Ampliar a aptidão para questionar acerca da aplicação da
Ciência e da Tecnologia em histórias de ficção científica:
- Há veracidade nos factos científicos relatados?



Incentivar à leitura integral da BD - disponibilização da BD completa
online no blogue da biblioteca.



Incentivar à leitura de outras bandas desenhadas - disponibilização de
diferentes tipos de banda desenhada para serem manuseadas pelos
alunos

Duração



1º Período



Português – 45 min



FQ – 90 min



BE – 90 min

Recursos



Fundo documental da BE



Blogue da biblioteca



Guião da atividade



Ficha glossário



Ficha de verificação de conhecimentos
Indicadores de desempenho

Avaliação



Grau de satisfação



Consecução dos objetivos



Nº requisição de livros de BD
Instrumentos de avaliação



Questionários aplicados oralmente aos alunos e à professora



Relatórios GIB
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