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Programa de Leitura do l.e Ciclo

"Storytelling Club"
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A promoção da leitura e a criação de propostas e atividades de

desenvolvimento da expressão orale escrita com recurso ao bilinguismo, na fase

escolar, é 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.

O "Storytelling Club" é um projeto que tem por base a narração oral de

histórias em português e inglês, sendo que o objetivo principalé a aprendizagem

da leitura bilingue.

As sessões de leitura serão adequadas aos conteúdos programáticos da

disciplina de lnglês e às atividades lúdicas e culturais desenvolvidas pela escola.

Destinatários:

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

Calendarização:

Ano letivo 202012021

Local de Realizaçãoi

Escola inscrita no projeto "Storytelling Club"

Obietivos qerais:

- Fomentar a narração oral bilingue;

- Criar simbiose entre a narração oral e a promoção da leitura;
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Obietivos específicos :

- Proporcionar o recurso a várias ferramentas que potenciem a compreensão

leitora numa língua estrangeira;

- Facilitar a adquisição de vocabulário nas línguas portuguesa e inglesa;

- Sensibilizar parc as diversas escolhas no universo da literatura infantil;

- Explorar conteúdos programáticos, efemérides anuais e contos tradicionais.

Gonteúdos:

Os conteúdos a abordar nas sessÕes de 'storytelling' dependerão da

calendarização e respetivas efemérides que constam do plano anual de

atividades de cada escola, assim como, do plano anual da disciplina de lnglês

(Transportes, Objetos, Família, Tempo, Natureza, Animais, Estações do Ano,

etc...).

Metodoloqia:

As sessões serão agendadas com a escola, em articulação com o docente

da disciplina de lnglês. Terão a duração de 60 minutos, realizadas com recurso

à narração oral, ao texto dramático, à expressão corporal e ao jogo vocálico e

melodico, em diferentes espaços, dentro ou fora da sala de aula.

A metodologia das sessões privilegiará o método interativo, expositivo e

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. pesta na@ madei ra. q ov. pt
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