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CLUBE DE LEITURA
Operacionalização
- O Clube funcionará em duas modalidades:
1. dirigido/ aberto a todos os alunos do 3.º ciclo:
 que pretendam apoio para concretizarem o
seu Projeto Pessoal de Leitura (estabelecido
pelas Aprendizagens Essenciais de Português
para o 7º ano) ou os contratos de leitura (8.º
e 9.º ano);
 que, verificando-se a ausência de algum
professor ou por ordem de saída da sala de
aula, se podem dirigir ao Clube (para ler –
seja leitura recreativa ou obrigatória – ou
realizarem atividades no âmbito da leitura).
2. dirigido a um grupo restrito (alunos assíduos ao
Clube e que demonstrem interesse e empenho):
dinamização de atividades de leitura expressiva,
dramatização, apresentação/discussão de textos
lidos, elaboração de textos de apreciação crítica, etc.
- Divulgação:
 na sala de aula pelos professores de
Português e pelos Diretores de Turma junto
dos alunos e dos encarregados de educação,
de forma a envolver a comunidade educativa;
 através de cartazes sugestivos.
- O Clube funcionará na Biblioteca, podendo, no
entanto, ocupar outro espaço disponível e adequado
conforme as atividades desenvolvidas.

Objetivos
●
Estimular o interesse e o prazer pela leitura.
●
Desenvolver hábitos de leitura em alunos de 3º ciclo.
●
Ampliar as bases literárias dos estudantes.
●
Promover a reflexão e a discussão sobre laços que unem a literatura a outras
áreas (história, arte, entre outras) em textos de autores portugueses e estrangeiros.
●
Desenvolver as competências de vários tipos de leitura – silenciosa/autónoma,
expressiva e dramatizada.
●
Estimular a imaginação, o raciocínio lógico e o espírito crítico.
●
Estimular a troca de pontos de vista sobre leituras realizadas, temas propostos
a partir de uma leitura, autores.
●
Desenvolver a concentração e o vocabulário.
●
Desenvolver a competência de expressão oral.
●
Favorecer a expressão de sentimentos, emoções e opiniões.
















Atividades a realizar
Concurso mensal "O Livro do Mês" (em parceria com a Biblioteca Escolar): ler
um livro selecionado pelo Clube e responder a um questionário (questões de
resposta restrita), havendo um prémio a atribuir ao leitor do mês.
Momentos de leitura autónoma e silenciosa.
Leituras em voz alta e dramatizadas.
Criação de livros digitais com trabalhos dos alunos.
Criação e manutenção de um blogue para divulgação de trabalhos dos alunos.
Ajuda na seleção dos livros a ler no âmbito do Projeto Pessoal de Leitura e dos
Contratos de Leitura e apoio na preparação de exposições orais ou outras
atividades daí subsequentes.
Troca de impressões acerca de obras lidas; escrita de textos de apreciação
crítica ou de textos de âmbito mais criativo.
Comparação de obras lidas com um filme ou uma música.
Leitura e discussão de textos breves (contos, lendas, poemas, artigos de
revista, etc.).
Resultados a alcançar
Melhorar a literacia e a fluência de leitura.
Melhorar a escrita e a oralidade.
Desenvolver o pensamento criativo e o pensamento crítico.
Desenvolver o relacionamento interpessoal.
Recursos humanos envolvidos
Professoras Maria João Miguel e Lisdália Teixeira.
Professor bibliotecário.

Periodicidade
Três tempos semanais:
- segunda-feira (16.20-17.10);
- terça-feira (9.15-10.05)
- quarta-feira (12.20-13.10)
Monitorização/Avaliação do projeto
- Inquérito de satisfação.
- Taxa de adesão/frequência dos alunos.

