Proposta de atividade no âmbito da leitura

Título
Estamos mesmo aLeR+? – Concurso Nacional de Leitura – Fase interna

Participantes
Prioridades do
Projeto Educativo
Objetivos

Material
Descrição da
atividade

Alunos de 3.º Ciclo – escalão único
(7.º, 8.º e 9.º ano)
• Formação para a cidadania e para a vida;
• Ensino/Aprendizagem;
• Articulação Escola / Família / Comunidade
Pretende-se
se com esta atividade:
• Desenvolver o gosto pessoal pela leitura e pela descoberta;
• Incentivar o contacto com os livros e respetivos autores;
• Valorizar o património cultural e literário;
• Formar potenciais leitores.
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Obras a concurso
Calendarização

•
•
•
•
•
•

Questionário on-line
on
Prémios a atribuir aos 3 alunos classificados em primeiro lugar.
O concurso é composto por um questionário de escolha múltipla sobre as
a obras
selecionada
selecionadas;
O questionário integra
i
igualmente uma questão de desenvolvimento onde os alunos
manifestam a sua opinião/espírito crítico;
crítico
A resolução da prova terá lugar na biblioteca da escola por todos os alunos em simultâneo;
Os três primeiros lugares serão atribuídos aos concorrentes com maior pontuação;
Em caso de empate, o júri fundamentará a sua decisão em indicadores como a competência
de expressão escrita, espírito crítico, poder de síntese,
síntese, que apreciará na questão de
desenvolvimento
desenvolvimento.
Serão atribuídos prémios aos três primeiros classificados;
Os alunos apurados em primeiro, segundo e terceiro lugar representarão a escola, na fase
distrital do Concurso Nacional de Leitura.
A lua de Joana de Maria Teresa Maia Gonzalez
O flamingo da asa quebrada de Augusto Carlos
Até 6 de Janeiro – Inscrição (junto do respetivo professor de Língua Portuguesa);
10 de Janeiro – 17 horas – resolução da prova;
13 de Janeiro – divulgação de resultados;
12 de Janeiro – inscrição
ção no Concurso Nacional de Leitura dos representantes da escola.

Responsáveis / Júri
do concurso

• Professora bibliotecária EBM
• Coordenadora do Departamento de Línguas
São atribuições do júri do concurso:
• Elaboração da prova;
• Supervisão de todo o processo ao nível de escola;
• Indicação da lista
lista dos concorrentes vencedores, apurados para a fase distrital;
• Inscrição no Concurso Nacional de Leitura;
• Acompanhamento dos representantes da escola à fase distrital
distrital do concurso.

Observações

•

Atividade promovida no âmbito do Plano Nacional de Leitura e do Projeto aLeR+, pela Biblioteca e
pelos professores de Língua Portuguesa, correspondente à 1ª fase (Fase interna) do Concurso Nacional
de Leitura.

•

No caso de serem selecionados para as finais distrital e nacional, os alunos não poderão participar sem
a autorização expressa dos pais ou encarregados de educação.
Maria João Filipe Ofélia Franco | Dez 2011
biblioteca.eb23@aemafra.edu.pt
dep.linguas@aemafra.edu.pt
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