Livros Que Nos Beijam
Competências: Leitura, Escrita, Literacia digital
Nível de Escolaridade: 3.º Ciclo Ensino Básico
Docente responsável: Anabela Gonçalves
Escola/AE: A.E. Gomes Monteiro, Boticas

Descrição
O blogue Livros Que Nos Beijam pretende promover a leitura recreativa e consequentemente a
escrita e a oralidade, em contexto de aula de Leitura e Escrita Criativa em articulação com a Biblioteca
Escolar, como ponto de partida para viagens inspiradoras e criativas.
Ao longo de cada período, os alunos partilham as suas experiências de leitura, decidindo como e o
que vão apresentar sobre aquilo que leem, utilizando as metodologias, recursos e/ou ferramentas da
Web 2.0 que melhor lhes agradarem e/ ou dominarem.
Objetivos:
.Promover a leitura recreativa.
.Alargar as leituras.
.Estimular a criatividade e expressividade.
.Desenvolver competências de leitura, escrita e oralidade.
.Aumentar a confiança e a autoestima.
.Favorecer a inclusão.
Etapas
.Criação do blogue na disciplina de Leitura e Escrita Criativa que serve de plataforma a todo o trabalho
do projeto, com hiperligação, de entre outras, para o site da Biblioteca da Escola.
.Leitura de um livro, revista, artigos, entre outros, requisitados na Biblioteca Escolar, em cada período
escolar. Não existem géneros específicos.
.Criação de produtos relacionados com as leituras efetuadas: os alunos decidem o que que vão tratar,
por exemplo, informações sobre o autor, breve sinopse da obra, leitura expressiva de um breve
excerto, reconto da história, a opinião sobre a obra lida, a recomendação da leitura, um texto original e
inédito com base no livro que leram.
.Os alunos apresentam os trabalhos com recurso às tecnologias que mais lhes agradarem e/ou
dominarem.
.Criação de produtos relacionados com a escrita criativa: os alunos dão asas à criatividade e
apresentam textos escritos que de várias tipologias, decorrentes ou não dos livros lidos, podendo
partilhá-los de várias formas, com recurso às diversas ferramentas digitais.
.Os alunos podem apresentar outros trabalhos criativos.
.Publicação dos produtos no blogue Livros que nos Beijam.
.A equipa da Biblioteca Escolar procederá ao registo da requisição dos livros.
.No final de cada período, será monitorizada a atividade e selecionado(a) o(a) Leitor(a) / Escritor do
Período. Na página da Biblioteca serão publicados os resultados.
Recursos
Blogue

Ferramentas digitais
Ferramentas digitais várias de vídeo/áudio , canva, moviemaker, padlet, calaméo, Prezi, voky,
powerpoint, photo story, youtube
N.º de alunos envolvidos
44
Espaço(s) utilizado(s)
Sala de aula, Biblioteca Escolar
Mais informação...
https://livrosquenosbeijam.blogspot.com/
Observações
---

