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Leituras... com a biblioteca

Identificação

Escola

Agrupamento Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano, Santarém

Escola Escola Básica Alexandre Herculano, Santarém

Tipologia Escola básica

Coordenador do projeto

O coordenador do projeto deverá ser obrigatoriamente o professor bibliotecário.

Nível de educação/ ensino 1º Ciclo

Grupo de recrutamento 110 - 1º Ciclo do Ensino Básico

Equipa multidisciplinar
A equipa do projeto deverá integrar um mínimo de dois professores de áreas curriculares distintas, até um limite máximo de quatro docentes.

Número de docentes envolvidos no
projeto

3

Nível de educação/ ensino 2º Ciclo

Grupo de recrutamento 300 - Português

Nível de educação/ ensino 2º Ciclo

Grupo de recrutamento 240 - Educação Visual e Tecnológica

Nível de educação/ ensino 1º Ciclo

Grupo de recrutamento 110 - 1º Ciclo do Ensino Básico

Descrição

Projeto

Modalidade a que se candidata

Leitura

Título
"Ler sem as tecnologias esquecer"

Diagnóstico
Situação/ problemática que desencadeou a apresentação do projeto - máximo 200 palavras.

Diariamente convivemos com jovens cujo centro da atenção é a televisão, o computador, o telemóvel, o smartphone, mas o livro não. É a troca de mensagens
rápidas, a diversão imediata, a busca de informação à velocidade de um clique, tudo é mais fácil e apelativo do que ler um livro, resultando em pouca apetência
para a leitura, seja para estudo ou para fruição. Por outro lado, o entusiasmo pela leitura vai decaindo ao longo dos anos de escolaridade, ao contrário do que
acontece com o interesse dos jovens pelas tecnologias. Uma outra realidade que se verifica, é o pouco envolvimento da família em projetos de leitura.

Síntese
Resuma o projeto de forma objetiva, indicando as suas principais etapas - máximo 200 palavras.

Aproveitando o crescente interesse dos jovens pelas tecnologias, pretendemos desenvolver o gosto pela leitura tendo como aliados os encarregados de educação
e as ferramentas Web 2.0.
O primeiro passo será a seleção de obras literárias pelos docentes envolvidos no projeto. De seguida, a professora bibliotecária vai às turmas do 3º e 5º anos para
uma breve apresentação das diferentes obras. Cada aluno escolhe uma obra para leitura em casa. Como tarefa terá de identificar as ideias principais. Com a
família, cada aluno recolhe algumas fotografias/imagens que se adaptem às ideias principais identificadas, assim como terá de decorar o saco com elementos da
história.
Em Português, é feita a apresentação e revisão das ideias principais. Em Educação Visual (5º ano) e Expressão Plástica (3º ano), os alunos fazem marcadores de
livros com uma frase de incentivo à leitura da obra lida por si. Com a professora bibliotecária e seguindo um tutorial, os alunos constroem um booktrailer sobre o
livro lido. Para isso vão utilizar as ideias principais identificadas, assim como as fotografias/imagens recolhidas com a ajuda da família. Posteriormente, os alunos
apresentam a sua obra aos colegas das outras turmas da sua escola ou outras, assim como evento aberto à comunidade.
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Fundamentação
As ações do projeto devem ser programadas para um horizonte temporal de dois anos letivos: 2020/ 2022.

Ações - Leitura
Enumere as ações propostas e a(s) área(s) de incidência, descrevendo detalhadamente os objetivos, a operacionalização e os intervenientes, de forma a que sejam apreensíveis a natureza e o
âmbito do projeto de leitura.

Área temática
Identifique a área curricular/ domínio de conhecimentos sobre o qual incide a ação. Ex. leitura científica, literária, digital, dos media, gráfica, outras.

Leitura literária, leitura visual e leitura digital.

Objectivos
Enumere até dois objetivos a concretizar/ implementar com as ações propostas.

Desenvolver o gosto pela leitura e partilha de experiências de leitura.
Usar ferramentas digitais para partilhar experiências de leitura.

Operacionalização
Descreva os processos a desenvolver tendo em vista a concretização dos objetivos, considerando os aspetos seguintes:
1. formas de articulação entre a biblioteca escolar e as disciplinas/ áreas curriculares envolvidas; 2. planificação de atividades; 3. seleção de recursos.

1. Reunião da professora bibliotecária (PB) com as docentes envolvidas no projeto: i) planificação das atividades a desenvolver ao longo do projeto; ii) seleção de
obras com diversidade de autores, temas, estilos e ilustrações.
2. Aquisição das obras selecionadas não existentes na biblioteca.
3. Criação de um tutorial para a construção de um booktrailer, pela PB.
4. Construção de documentos de avaliação do projeto (ficha de autoavaliação dos alunos; ficha de avaliação do projeto pelos encarregados de educação e
docentes), pela PB.
5. Divulgação do projeto no Conselho Pedagógico e junto da comunidade educativa.
6. A professora bibliotecária vai às turmas do 3º e 5º anos para uma breve apresentação das diferentes obras.
7. Cada aluno escolhe uma obra para leitura que leva num saco de pano cru.
8. Como tarefa individual ou com a família, identifica as ideias principais da obra lida.
9. Com a família, cada aluno recolhe algumas fotografias/imagens que se adaptem às ideias principais identificadas, assim como terá de decorar uma parte do
saco com elementos da história.
10. Em Português, é feita a apresentação e revisão das ideias principais.
11. Em Educação Visual (5º ano) e Expressão Plástica (3º ano), os alunos fazem marcadores de livros com uma frase de incentivo à leitura da obra lida por si.
12. Com a professora bibliotecária e seguindo o tutorial, os alunos constroem um booktrailer sobre o livro lido. Para isso vão utilizar as ideias principais
identificadas, assim como as fotografias/imagens recolhidas com a ajuda da família.
13. Utilizando os recursos construídos, os alunos apresentam a sua obra aos colegas das outras turmas da sua escola ou outras, assim como no Dia da Família
em evento aberto à comunidade.
14. Criação de um portefólio digital com os materiais de apoio às atividades desenvolvidas.
15. Avaliação do projeto por alunos, docentes e encarregados de educação.
16. Ao longo do projeto, divulgação, nas redes sociais e junto da comunidade educativa,das atividades realizadas.

Calendário de execução
Utilizando como unidade de tempo o mês, apresente a calendarização sumária das etapas previstas na operacionalização:
1. Articulação entre a biblioteca e as disciplinas/ áreas curriculares envolvidas; 2. Planificação das atividades e seleção de recursos; 3. Implementação.

Setembro - Reunião entre a professora bibliotecária e as colegas envolvidas no projeto: i) planificação das atividades a desenvolver ao longo do projeto; ii) seleção
de obras com diversidade de autores, temas, estilos e ilustrações.
- Aquisição das obras selecionadas, mas não existentes na biblioteca.
- Criação de um tutorial para a construção de um booktrailer, pela PB.
- Construção de documentos de avaliação do projeto (ficha de autoavaliação dos alunos; ficha de avaliação do projeto pelos encarregados de educação e
docentes), pela PB.
Outubro - A professora bibliotecária vai às turmas do 3º e 5º anos para uma breve apresentação das diferentes obras. Cada aluno escolhe uma obra para leitura
que leva num saco de pano cru.
Outubro/novembro - Como tarefa individual ou com a família, identifica as ideias principais da obra lida.
Novembro/dezembro - Com a família, cada aluno recolhe algumas fotografias que se adaptem às ideias principais identificadas, assim como terá de decorar uma
parte do saco com elementos da história.
Janeiro - Em Português, é feita a apresentação e revisão das ideias principais.
- Em Educação Visual (5º ano) e Expressão Plástica (3º ano), os alunos fazem marcadores de livros com uma frase de incentivo à leitura da obra lida por si.
Janeiro/fevereiro - Com a professora bibliotecária e seguindo o tutorial, os alunos constroem um booktrailer sobre o livro lido. Para isso vão utilizar as ideias
principais identificadas, assim como as fotografias recolhidas com a ajuda da família.
Março/abril/maio - Utilizando os recursos construídos, os alunos apresentam a sua obra aos colegas das outras turmas da sua escola ou outras, assim como no
Dia da Família em evento aberto à comunidade.
Maio - Avaliação do projeto através das fichas de avaliação construídas no início do ano.
Junho - Análise dos resultados da avaliação do projeto e apresentação no Conselho Pedagógico e divulgação do mesmo no blogue e através de mail para os
encarregados de educação.
De setembro a junho - Criação de um portefólio digital de materiais de apoio às atividades desenvolvidas.
- Partilha dos vários momentos do projeto no blogue, no facebook, no twitter, na Newsletter da biblioteca.

Disciplinas/ áreas curriculares envolvidas
1º Ciclo - Português, Expressão Plástica e TIC; 2º Ciclo - Português, Educação Visual e TIC

Intervenientes
Indique o número de turmas, alunos e docentes envolvidos nas atividades.

Nível de educação/ ano de escolaridade Turmas Alunos Docentes

Pré-escolar 0 0 0

1º Ciclo 2 50 3

2º Ciclo 6 138 5

3º Ciclo 0 0 0

Secundário 0 0 0
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Total 8 188 8

Documentação a submeter

Fotografias da biblioteca
Efetue o upload de quatro fotografias da biblioteca, com resolução de 300 DPI, obtidas a partir dos cantos para o centro. As imagens deverão ser reunidas num ficheiro comprimido - ZIP max.
4MB.

Fotos_BE_Alexandre_Herculano.pdf

Compromisso de candidatura
Descarregue o compromisso de candidatura e submeta-o, após preenchimento pela direção do agrupamento/ escola - PDF.

compromisso_signed.pdf

Plano anual de atividades 2019/ 2020
Efetue o upload do plano de atividades (PA) da escola proponente . Nas situações em que o PA está integrado no do agrupamento/ escola, deverá ser submetido apenas o excerto relativo à
biblioteca escolar - PDF max. 2MB.

PAA_Bibliotecas_Agrupamento_Alexandre_Herculano.pdf

Orçamento

Orçamento global do projeto

Descreva e quantifique detalhadamente o orçamento proposto
Deve considerar apenas os bens diretamente relacionados com a execução do projeto, de acordo com as rubricas: equipamento, fundo documental e software.

Equipamento - Tablets - 12; 2 plastificadoras
Fundo documental - 100 obras literárias
Consumíveis - cartolinas, sacos de pano cru, bolsas de plastificação

Rubrica Valor

Equipamento 2000

Fundo documental 1500

Consumíeis 500

Software * 0

Total 4000.00

(*) Considerar apenas a aquisição de fundo documental em suporte eletrónico: ebook; recursos educativos.

Apoio financeiro solicitado à RBE 3500

% de financiamento solicitado 88%

Está previsto o cofinanciamento do
projeto?

Sim

Financiamento a assegurar por outras entidades

Entidade Valor

Agrupamento/ escola 500

Autarquia 0

Outras parcerias/ entidades 0

Total 500.00

Observações

Utilize este espaço para registar quaisquer informações que considere pertinentes ou completar algum dos pontos das secções anteriores - máximo 200 palavras.

Pretende-se que o projeto aqui apresentado tenha continuidade nos anos seguintes, alargando a sua ação a outros anos de escolaridade.

file:/sites/rbe.mec.pt/si/candidaturas/base_dados/dwn.jsp?irf=34294
http://rbe.mec.pt/np4/?newsId=1441&amp;fileName=compromisso.pdf
http://rbe.mec.pt/np4/?newsId=1441&amp;fileName=compromisso.pdf
http://rbe.mec.pt/np4/?newsId=1441&amp;fileName=compromisso.pdf
file:/sites/rbe.mec.pt/si/candidaturas/base_dados/dwn.jsp?irf=34092
file:/sites/rbe.mec.pt/si/candidaturas/base_dados/dwn.jsp?irf=33885

