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Projeto Baú de Leitura

"Um por todos, todos pela leitura."

Ano letivo 201,8/2019

Plano anual de atividades - 2e, 3e ciclos e secundário

Objetivo principal:
r Pretende-se com este projeto promover junto dos alunos do pré-escolar,Le,2s e 3s ciclos do ensino básico e

secundário o gosto pela leitura e pela escrita bem como o desenvolvimento de hábitos de leitura e,

consequentemente, desenvolver a cultura da nossa população.

Objetivos específicos:
o Oferecer atividades de animação da leitura que visam conhecer autores e obras de qualidade, principalmente

os que são oriundos da nossa região;
r Promover a criatividade e a expressividade dos alunos em torno da literatura, através de atividades lúdicas;
o Dotar os dinamizadores de um espaço de partilha de saberes e de conhecimentos, no âmbito da temática da

mediação da leitura.

Coordenação:
o O projeto é coordenado por uma equipa, composta por elementos de todos os níveis de ensino, que assegura

a implementação e desenvolvimento das atividades propostas pelo Projeto Baú de Leitura.
o Os 2e, 3e ciclos do ensino básico e o ensino secundário são coordenados pelas professoras Ana Luísa Lopes e

Licibel Gonçalves.

Contactos:

@l pba udeleitura t@email.com

Íl https: vww.facebook.com ' ^u.deteitura

tt' httos://oba udeleitu ra.webnode.ot/

Atividades:

. 1a reunião:9 de outubro de 20L8 (terça-feira), no lnfantário de São Gonçalo;

. 2? reunião: 14 de janeiro de 201-9 (segunda-feira), no lnfantário de São Gonçalo;

. 3a reunião:finalde junho/iníciode julhode2O!9,no lnfantáriodeSãoGonçalo.

Calendarização

9 de outubro de

2018

14 de janeiro de

2019

l-a fase:
o07a11de

janeiro de 2019
2a fase:
o 25 de fevereiro

de 2019 (2?

Destinatários

Toda a comunidade
esco I a r.

Toda a comunidade
escola r.

Alunos do 3s ciclo

Descrição

Receção de 72 livros que deverão ser
disponibilizados aos interessados como

propostas de leitura recreativa.
Troca dos livros do projeto com outros

livros de uma escola diferente. Estes livros,
durante o ano letivo, poderão ser

requisìtados e dinamizados.

Resolução de três provas (leitura, escrita e

interpretação) que se baseiam em obras
das Metas Curriculares do Português.

Atividade

Receção dos

livros do baú

Rotação dos

ba ús

Triatlo Literário



Entrega dos

livros do baú

Exposição

Itinerante dos
Passatempos do
Baú de Leitura

Comemoração
de Efemérides

Nas Asas do
Génio

Madeirense

Campanha
"Traga um livro

para o baú"

Concurso de

declamação de
poesia

Concurso de

soletraÇão

Concurso de

leitu ra

Escrita criativa

Floshes literários

Atividade

Entrega dos 120 livros à coordenação do
projeto no lnfantário de São Gonçalo.

Divulgação dos trabalhos premiados e bem
classificados destes passatempos pelas

escolas e por espaços culturais.

Celebração de acontecimentos ou de datas
importantes através da realização de

exposições, palestras, peças de teatro,...

Dinamização de atividades baseadas em

obras de autores madeirenses (peças de

teatro, palestras, concursos,...).

Recolha de livros para renovar o acervo do
projeto (substituir os livros antìgos e

danif icados).

Declamação de poemas com ou sem

acompanhamento de outras formas de

arte (música, danÇa e teatro).

Soletração de palavras de três graus de

dificuldade (fácil, médío e difícil).

Resolução de um questionário de

interpretação sobre um conto ou uma obra
que é respondido de forma oral pelos

alunos com recurso a uma campainha (tal

como nos concursos televisivos).

Elaboração de poemas de tema livre

Registo de fotografias a partir de excertos
literá rios.

Descrição

Toda a comunidade
escola r

A seleclonar pela escola

A selecionar pela escola

Toda a comunidade
escola r.

Alunos dos 2s e 3s ciclos

e secundário.

Alunos dos 2s e 3s ciclos

e secundário.

Alunos dos 2e e 3q ciclos

e secundário.

Alunos dos 2q e 3s ciclos.

Alunos dos 2s e 3e ciclos,

do secundário, pais,

encarregados de

educação, pessoal

docente e não docente.

Destinatários

junho e julho

A selecionar pela

escola e de acordo
com a

disponibilidade

A selecionar pela

escola.

A selecionar pela

escola.

Ao longo do ano

letivo.

A selecionar pela

escola.

A selecionar pela

escola.

A selecionar pela

escola.

Entrega dos

trabalhos até 8 de

fevereiro de 2019

Entrega dos

trabalhos até 8 de

fevereiro de 2019

feira)
Machico
Biblioteca

o 27 de fevereiro
de 2019 (4?

feira) - Ribeira

Brava

Biblioteca
o 01 de março de

2019 (6e feira)
Fu ncha I

Casa Museu
Frederico de

Freitas

3e fase:
o 26 de abril de

2019

Calendarização

definir.
A equipa coordenadora dos 2e e 3e ciclos do ensino básico e ensino secundário

A^* 1eo*


