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Programa de Leitura do 1.e Ciclo

"Sessões de Leitura Recreativa - Leitores

Sonhadores"
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A educação literária tem como objetivo principal a formação de leitores

capazes de interagir de forma eficaz e produtiva com o texto literário.

A mediação e promoção da leitura na fase escolar e de extrema

importância, devendo ser uma prática diária que capacite o leitor a entender

diversos géneros, estilos e conteúdos literários, estimulando a sua autonomia

leitora e facilitando a compreensão e o conhecimento linguístico e textual do

mundo.

"Leitores Sonhadores" é um projeto de educação literária, de promoção e

mediação de leitura na escola, que pretende desenvolver uma visão alargada

sobre novas formas de interagir com o livro, através da leitura recreativa,

informal, interativa, "fora da caixa", seja no conteúdo, no formato ou na

abordagem.

Este ano letivo, as sessões de leitura trazem uma novidade que será a

"biblioterapia", um recurso que utiliza o livro e objetos especiais para trabalhar

os afetos e as emoções, através das historias de vida.

As sessões de leitura recreativa serão adequadas ao Projeto Educativo

de Escola.

Destinatários:

Alunos que frequentam o 3.o ou 4.o ano de escolaridade

Galendarização:

Ano letivo 202012021

Local de Realização:

Escola inscrita no projeto "Sessões de Leitura Recreativa - Leitores

Sonhadores".
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Obietivos qerais:

- Promover a mediação da leitura e a literatura infantil;

- Potenciar a criatividade em simbiose com a leitura.

Obietivos específicos :

- Desenvolver novas perspetivas sobre o objeto livro;

- Promover o desenvolvimento de novas estratégias de mediação da leitura;

- Fomentar o gosto por novos registos literários, capacitando os leitores para

novas opções de leitura;

- Reconhecer a importância da individualidade através da valorização das

emoções e afetos;

Gonteúdos:

- Apresentar novos conteúdos e formatos no universo da literatura infantil;

- Partilha de ferramentas que potenciem a compreensão leitora;

- Sugestões de estratégias de mediação de leitura para abordar os textos das

obras das metas literárias;

- Realização de sessões de "biblioterapia".

Metodoloqia:

As sessões serão agendadas com a escola, em articulação com os docentes.

Terão a duração de 60 minutos, realizadas com recurso a várias modalidades

literárias.

A metodologia das sessões privilegiará o método interativo, expositivo,

exemplificativo, de modo a que as mesmas permitam um maior envolvimento por

parte dos participantes, assim como uma aprendizagem mais significativa.

lnscrições:

Leda Maria Quintal da Silva Pestana

leda. mqs. pestana@madeira.qov. ot
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