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"O lncrível Mundo dos Livros Pop-Up" é um projeto que pretende dar a conhecer o universo

dos livros pop-up, as suas abordagens e múltiplas literacias.

Em contexto educativo, estas novas formas de leitura conseguem cativar o público escolar,

pois permitem novas possibilidades de apresentação de conteúdos, desde logo, a visual, auditiva,

física e digital, permitindo a todos o acesso à informação global, ao entretenimento e à cultura,

tornando a literacia mais inclusiva.

Os livros móveis, mais precisamente os livros denominados Pop-Up, proporcionam aos

leitores, uma forma diferente de contar histórias, cheia de cor, magia e movimento. Se à refeição

se diz que "os olhos também comem", na fruição da leitura pode-se afirmar que "os olhos também

se embevecem" perante estes livros que são autênticas obras de arte.

Destinatários:

Alunos que frequentam o 1.o ciclo.

Galendarização:

Ano letivo 202012021

Local de Realização:

Escola inscrita no projeto "O lncrível Mundo dos livros Pop-Up"

Obietivos gerais

- Dar a conhecer o universo dos livros Pop-Up;

- Sensibilizar para a importância da "literatura Pop-Up"
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Obietivos específicos :

- Explorar as várias técnicas utlizadas nos livros moveis;

- Promover a relação entre a literatura infantil e outras formas de arte;

- Proporcionar novas formas de leitura mais apelativas e animadas

Conteúdos:

- A historia do Pop-Up, autores e engenheiros do papel que impulsionaram esta área a uma escala

mundial;

- Apresentação de vários tipos de leituras possíveis através dos livros em formato Pop-Up;

- Análise de vários tipos de mecanismos de animação e Pop-Up existentes nos livros e na forma

de interação entre eles;

- Relacionar os conteúdos abordados com as atividades desenvolvidas pelas escolas.

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 expositivo, exemplificativo e interativo, de modo

a proporcionar um maior envolvimento por parte dos participantes, assim como uma aprendizagem

mais significativa.

lnscricões:

Leda Maria Quintal da Silva Pestana
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