Laços de Leitura
Competências desenvolvidas: L
 eitura e Escrita
Nível de Escolaridade: 3
 .º Ciclo Ensino Básico
Docente responsável: Ana Cristina J. S. Fareleira Santos
Escola: Escola Básica e Secundária de Salvaterra de
Magos

Descrição
O projeto “Laços de Leitura” resulta da articulação entre a Biblioteca Escolar, os Docentes de
Português do 3º ciclo, de 7º ano, a Rádio Escola, a TV Escola, os Docentes de TIC e o Jornal Online do
Agrupamento.
Este projeto pretende estimular os hábitos de leitura e escrita nos alunos de 7º ano, de forma a
garantir que os seus hábitos de leitura e escrita se mantenham a partir do 3º ciclo. Assim, este projeto
pretende envolver todas as turmas do 7º ano, na aula de Português, através da leitura integral de um
livro.
Periodicamente é selecionada uma turma de 7º ano para apresentar na Rádio Escolar/Tv
interna/Jornal do Agrupamento, a leitura de um excerto, ou uma curiosidade sobre uma obra lida ou
o autor do livro.
Deu-se início a este projeto com a apresentação de um trabalho na Rádio Escola realizado por alunos
do 7º B - Carlota, Martim e Sofia – e que incidiu sobre o estudo da obra “História de uma Gaivota e do
Gato que o Ensinou a Voar”, de Luís Sepúlveda.
Etapas
1. Escolha e leitura integral de uma obra literária.
2. Seleção de excerto a trabalhar.
3. Pesquisa sobre autor e obra.
4. Seleção 1 grupo de alunos de 1 das turmas e de conteúdo a apresentar.
5. Gravação áudio das leituras dos alunos.
6. Edição das gravações.
Recursos
Roteiros digitais
Ferramentas digitais
APP android de gravação áudio; Windows Media Player
N.º de alunos envolvidos
120
Espaço(s) utilizado(s)
Sala de aula, Biblioteca Escolar, Rádio Escola
Mais informação...
Acesso ao programas disponível em

https://aesalvaterra-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/biblioteca_ae-salvaterra_pt/EofOjZ_fmU1JqKnq
DWrxARkB_XsIbWbqcgjYkH4YazFLCw?e=vWjmMA
Observações
O projeto envolve todas as turmas de 7º ano, no entanto, periodicamente e rotativamente, só um
grupo de uma das turmas apresenta na Rádio/TV/Jornal o conteúdo que trabalhou.

