Agrupamento de Escolas André Soares

Guião de conceção do projeto
Nome do projeto:
Ler+, compreender melhor
A desenvolver na(s) escola(s):

Na EB23 André Soares
Elementos da equipa responsável

Professora bibliotecária e docentes de Português de 6º ano que queiram aderir ao projeto
Ano letivo:

2011/2012; 2012/2013; 2013/2014
Apresentação do projeto/clube (breve descrição)

Este projecto baseia-se no programa “Aprender a compreender. Do saber… ao saber fazer” (Fernanda Leopoldina e
Iolanda Ribeiro) e que oferece um conjunto de atividades que permitem o ensino explícito da compreensão leitora.
É um programa que tem como finalidade elevar os níveis de compreensão dos alunos com recurso à Família
Compreensão, um conjunto de personagens especialmente criado para estes programas com o objetivo de
modelar, no leitor, o uso das estratégias mais adequadas para executar as tarefas, munindo-o de instrumentos para
regular a sua compreensão e colmatar lacunas e/ou dificuldades em compreender quer os textos lidos, quer as
próprias perguntas que orientam a leitura dos mesmos.
Meta(s) do Projeto Educativo

12. Fomentar e valorizar o uso da Língua Portuguesa na transversalidade do currículo e em todos os
espaços de interação escolar;
15. Melhorar os índices e qualidade de sucesso escolar;
Objetivos gerais

Melhorar a capacidade de compreensão leitora nos alunos;
Desenvolver competências de leitura e escritas.
Público-alvo
Turmas do 6º ano
Tempo semanal:

90m

Local:

Sala de aula

Objetivos específicos

Desenvolver o ensino explícito da compreensão leitora;
Desenvolver competências de compreensão leitora;
Desenvolver estratégias de metacompreensão.
Cronograma /Atividades
Este programa apresenta-se num livro que contém um programa especialmente concebido para melhorar a
compreensão em leitura.
Os alunos são convocados a realizar um conjunto de atividades, através de exercícios de leitura, de comunicação
oral e de escrita.
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Orçamento para projeto/clube

Não acarreta custos
Formas de Divulgação atividades/iniciativas

Caderno diário dos alunos e livro de sumários

Data:
O coordenador do projeto:

20 de junho 2013
Regina Campos

