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Leituras... com a biblioteca

Identificação

Escola

Subsistema de ensino Publico

Escola Escola Secundária Alfredo dos Reis Silveira, Cavadas, Seixal

Tipologia Escola secundária

Coordenador do projeto

O coordenador do projeto deverá ser obrigatoriamente o professor bibliotecário.

Nível de educação/ ensino 3º Ciclo/ Secundário

Grupo de recrutamento 400 - História

Equipa multidisciplinar
A equipa do projeto deverá integrar um mínimo de dois professores de áreas curriculares distintas, até um limite máximo de quatro docentes.

Número de docentes envolvidos no
projeto

4

Nível de educação/ ensino 3º Ciclo/ Secundário

Grupo de recrutamento 300 - Português

Nível de educação/ ensino 3º Ciclo/ Secundário

Grupo de recrutamento 500 - Matemática

Nível de educação/ ensino 3º Ciclo/ Secundário

Grupo de recrutamento 400 - História

Nível de educação/ ensino 3º Ciclo/ Secundário

Grupo de recrutamento 330 - Inglês

Descrição

Projeto

Âmbito

3º Ciclo e Ensino Secundário

Título
O que os flamingos nos contam...

Diagnóstico
Situação/ problemática que desencadeou a apresentação do projeto - máximo 200 palavras.

1.ªRazão: reverter indicadores que apontam a esARS como “escola não leitora”. Os resultados do inquérito interno (be.esARS 2018) a uma amostra de alunos -
140 alunos/978 (14,3%) - revelam dados preocupantes e identificam fracos hábitos de leitura dos alunos. Os alunos manifestam dificuldades significativas na leitura
e interpretação de textos informativos e narrativos.
2.ªRazão: papel e missão da biblioteca da escola na promoção da leitura. O ponto de partida é o desafio da biblioteca da escola com a professora de Português
para juntar esforços criando possibilidades e estratégias, no âmbito da promoção das literacias e da leitura.
3.ªRazão: estreitar a ligação Aluno/Professor. É urgente criar dinâmicas de leitura alargadas e que o tempo na escola deixe de ser entendido pelos alunos como
um entrave à leitura e ao prazer de ler.
Os professores serão os parceiros privilegiados para identificar as possibilidades de ação e de intervenção da biblioteca da escola nas atividades de promoção da
leitura.
Em síntese, aproveitar momentos da escola para implementar um “programa de leitura” que compromete a biblioteca da escola num trabalho de proximidade com
os professores com o objetivo proporcionar aos alunos a prática de leitura e aprofundar uma cultura de leitura na comunidade escolar.

Síntese
Resuma o projeto de forma objetiva, indicando as suas principais etapas - máximo 200 palavras.
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O projeto de leitura apresenta-se como resultado de um processo de reflexão sobre as práticas de sala de aula e as potencialidades da biblioteca da escola para
desenvolver experiências de aprendizagem significativas e desafiadoras.
Espera-se que o professor desempenhe um papel primordial neste processo de valorização do ato de leitura e do papel do leitor na construção dos sentidos que
deu ao texto, construindo quadros mentais ou esquemas sobre os textos (baseados, por exemplo, nos seus conhecimentos prévios) ou que expectativas trazem
para o ato de leitura. Assim pretende-se:
1. Implementar, através da sala de aula, o projeto de leitura (PNL);
2. Criar na página da biblioteca da escola dois fóruns online de literacia literária e científica "o que os flamingos nos contam..." (um para o 3.º Ciclo
mailto:https://leresarseb.blogspot.com/ e outro para o ES mailto:https://leresarses.blogspot.com/) que implique os alunos na comunicação literária e na construção
de uma crítica pessoal à leitura;
3. Promover, através desse fórum online, a utilização, com assistência do professor bibliotecário, funcionalidades elementares de algumas tecnologias, ferramentas
e ambientes digitais para ler, escrever, produzir conteúdos e comunicar, em contextos lúdicos e formativos.

Fundamentação
As ações do projeto devem ser programadas para um horizonte temporal de dois anos letivos: 2019/ 2021.

Ações
Enumere as ações propostas (máximo de 2) e a(s) área(s) de incidência, descrevendo detalhadamente os objetivos, a operacionalização e os intervenientes, de forma a que sejam apreensíveis
a natureza e o âmbito de articulação curricular do projeto.

Número de ações a implementar? 1

Ação nº1

Área temática
Identifique a área curricular/ domínio de conhecimentos sobre o qual incide a ação. Ex. leitura científica, literária, digital, dos media, gráfica, outras.

Leitura literária

Objectivos
Enumere até dois objetivos a concretizar/ implementar com a ação n.º 1.

1. Conduzir o aluno na construção de perspetivas sobre o ato de ler ao utilizar diferentes linguagens como meio para ler, produzir, expressar e comunicar ideias
(Português) e na criação de book trailer (Inglês), no âmbito da literacia literária

2. Construir narrativas a partir de espaços de memória histórica (museologia in Situ) e conteúdos matemáticos (História e Matemática), no âmbito da literacia
científica

Operacionalização
Descreva os processos a desenvolver tendo em vista a concretização dos objetivos, considerando os seguintes aspetos: 1. formas de articulação entre a biblioteca escolar e as disciplinas
envolvidas; 2. planificação de atividades; 3. seleção de recursos.

1. formas de articulação entre a biblioteca escolar e as disciplinas envolvidas;

No âmbito da literacia literária e da literacia científica, os professores de Português, Inglês, Matemática e História implementam o projeto de leitura em sala de aula
e articulam com a biblioteca da escola enquanto espaço que cria condições para a prática diária da leitura e apoia alunos e professores na construção de fóruns de
leitura, na divulgação da coleção e na requisição domiciliária para que um indivíduo que se torne leitor esteja mais atento às oportunidades de acesso à cultura
escrita, com ênfase nas competências de leitura e escrita para promover a articulação entre diversas áreas do saber, desenvolver a capacidade de expressão e
comunicação, estimular a imaginação.
A articulação entre a Be.esARS e outras estruturas está prevista nas metas do PEE “Rentabilizar os recursos da biblioteca no apoio às aprendizagens e práticas
letivas” que se consubstancia na oferta do PAA.Be.esARS através do apoio a projetos de escola e ao trabalho articulado que rentabilize e potencie o espaço da
biblioteca no âmbito do Aprender com a biblioteca (palestras, projetos, …)

2. planificação de atividades;

Leitura expressiva da obra/Ler diversos géneros textuais previamente selecionados
Diálogo com a turma, visando a compreensão e o comentário ao conteúdo de uma obra (reconto oral e escrita) ou de um conceito
Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes manifestações da linguagem oral e escrita;
Criação de produtos escritos a partir de leituras e de conceitos de diversas áreas do saber - textos, narrativas, contos, comentários - em linguagem literária,
histórica e matemática escrita e publicar no fórum de leitura “o que nos contam os flamingos…”

3. seleção de recursos.

Fundo documental (PNL)
Blogger (fórum de leitura)
Biblioteca online e-esARS.escol@digital
Equipamento e Site especializado para produção de vídeo livro digital

Calendário de execução
Utilizando como unidade de tempo o mês, apresente a calendarização sumária das etapas previstas na operacionalização: 1. Articulação entre a biblioteca e as disciplinas envolvidas; 2.
Planificação das atividades e seleção de recursos; 3. Implementação.

Novembro 2018
Reunião de planificação e forma de articulação entre professores e biblioteca da escola
Reunião de planificação de atividades e seleção de recursos
Divulgação do projeto de leitura em sala de aula
Início da construção do blogue como fórum de leitura e escrita “o que nos contam os flamingos….”
Candidatura a programa RBE “Leituras… com a biblioteca

Dezembro 2018 - Implementação
Dezembro 2018 a junho 2021 - Em cada trimestre
Horário de atendimento para cada turma para leitura direcionada
Seminários de leitura e escrita como apoio e desenvolvimento às atividades
Produção e publicação de textos e narrativas a partir do título lido ou do conceito nos fóruns de leitura
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Elaboração e publicação de narrativas de memória histórica (museologia in Situ) e de contos a partir de leituras e conceitos históricos e matemáticos
Criação de book trailer

Disciplinas/ áreas curriculares envolvidas
Português, Inglês, Matemática e História

Intervenientes
Indique o número de turmas, alunos e docentes envolvidos nas atividades.

Ano de escolaridade Turmas Alunos Docentes

7º ano 6 150 7

8º ano 2 50 2

9º ano 0 0 0

10º ano 4 100 7

11º ano 1 7 1

12º ano 1 10 1

Total 14 317 18

Documentação a submeter

Compromisso de candidatura
Descarregue o compromisso de candidatura e submeta-o, após preenchimento pela direção do agrupamento/ escola - PDF max. 2MB.

Compromisso Direcao_esARS.pdf

Plano anual de atividades 2018/ 2019
Documento transposto diretamente da BD 2019 da escola proponente.

PAA BEesARS 18-19.pdf

Orçamento

Orçamento global do projeto

Descreva e quantifique detalhadamente o orçamento proposto
Deve considerar apenas os bens diretamente relacionados com a execução do projeto, de acordo com as rubricas: equipamento, fundo documental e software.

Equipamento para registo de som e imagem
Aquisição de fundo documental de forma a valorizar o acervo da biblioteca no âmbito das propostas do PNL
Licença de utilização de plataformas online, aplicações educativas e/ou e-books

Rubrica Valor

Equipamento 300

Fundo documental 2500

Software * 300

Total 3100.00

(*) Considerar apenas a aquisição de fundo documental em suporte eletrónico: ebook; recursos educativos.

Apoio financeiro solicitado à RBE 3000

% de financiamento solicitado 97%

Está previsto o cofinanciamento do
projeto?

Não

Observações

Utilize este espaço para registar quaisquer informações que considere pertinentes ou completar algum dos pontos das secções anteriores - máximo 200 palavras.

--

http://rbe.mec.pt/np4/?newsId=1441&amp;fileName=compromisso.pdf
http://rbe.mec.pt/np4/?newsId=1441&amp;fileName=compromisso.pdf
http://rbe.mec.pt/np4/?newsId=1441&amp;fileName=compromisso.pdf
file:/sites/rbe.mec.pt/si/candidaturas/base_dados/dwn.jsp?irf=31625
file:/sites/rbe.mec.pt/si/candidaturas/base_dados/dwn.jsp?irf=31067

