PROJECTO PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE SUBSTITUIÇÃO
(Em
Em colaboração entre a coordenação das AES e a biblioteca EBM)
EBM

Nome

Substituir aLer+

Logo

Pressupostos
•
•
•
•
•

•
Objectivos

Destinatários

A leitura aperfeiçoa-se
aperfeiçoa
e aprofunda-se
se através da pluralidade das
experiências e actividades;
actividades
O desenvolvimento de competências de leitura é infra-estrutural para todas
as aprendizagens;
Os alunos que gostam de ler, lêem mais; os alunos que lêem mais, lêem
melhor;
A falta de competências de leitura é um problema grave no nosso país;
O aumento de tempo dedicado é leitura é um desígnio nacional (Plano
(
Nacional de Leitura), assumido de forma especial pela Escola Básica de
Mafra (Projecto aLeR+);
Um professor leitor pode ser um excelente mediador que ajude a aproximar
o aluno do livro.

•
•
•

Contribuir para o desenvolvimento do gosto pela leitura;
Valorizar os tempos de leitura,
leitura, desenvolvendo a respectiva competência;
competência
Transformar a aula de Actividade Educativa de Substituição
S
num contexto
promotor de leitura.
leitura

•
•
•

Todos os alunos da escola
Professores de substituição
Conselhos de turma

Descrição do
projecto
Reunião do
Conselho de
Turma

Em reunião de conselho de turma é seleccionada uma obra
para ser lida na aula, quando existam actividades educativas de
substituição e o professor de substituição assim o entenda.
Será fornecida uma listagem de obras sugeridas mas os
professores poderão seleccionar outras.
A informação sobre o livro seleccionado é enviada à biblioteca e
à coordenação das AES.

Biblioteca
AES

Serão constituídos dois dossiers onde constará a informação
das obras seleccionadas para “Substituir aLeR+” em cada
turma. Um fica na biblioteca, outro fica na sala de professores,
na zona de materiais para AES.
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PROJECTO PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE SUBSTITUIÇÃO
(Em
Em colaboração entre a coordenação das AES e a biblioteca EBM)
EBM

Descrição do
projecto

Biblioteca
Coord. AES
DT

Nos livros de ponto das turmas que aderirem ao projecto, será
colocada uma folha para controlo e registo dos momentos
dedicados à leitura da obra (ver anexo). Deste modo, a leitura
terá sempre uma continuidade lógica.

Professor de
AES

Ao ser chamado, o professor de AES que pretenda “Substituir
aLeR+” pede ao funcionário que dê instruções para o delegado
de turma ou o subdelegado irem à biblioteca levantar o livro
seleccionado para a respectiva turma.

Na aula, as actividades de leitura são da responsabilidade do
professor de substituição: Pode ler o professor, um ou vários
alunos, apenas ler, ler de formas divertidas, ler e conversar
sobre a leitura…
Professor de
AES

A actividade desenvolvida deve ser registada de forma sucinta
na folha do livro de ponto (ver anexo).
Observação: Caso o projecto venha a ser implementado com
sucesso, a biblioteca e a coordenação das AES poderão elaborar
algumas propostas de actividades a desenvolver.

Delegado de
turma
Avaliação

No final da aula, o delegado de turma devolve o livro à
biblioteca.

No final do ano lectivo:
•
•
•
•

Apreciação da taxa de circulação dos livros seleccionados para “Substituir
aLeR+”;
Apreciação dos registos dos livros de ponto;
Inquérito aos alunos que tiveram actividades educativas “Substituir a LeR+”
Inquérito aos professores que aderiram ao projecto.

Observações
Actividade a integrar no Projecto “aLeR+”

Luísa Condeça Maria João Filipe | Março 2010
Aprovado em Conselho Pedagógico de 24/03/2010
biblioteca.eb23@aemafra.edu.pt
luisacondeca@hotmail.com
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