Agrupamento de Escolas
MONSENHOR ELÍSIO ARAÚJO

Projeto PNL
2011/ 2012

Objetivos/Estratégias do Projeto

Objetivos (definidos a partir das Prioridades (1,2,3,4,5,6) Educativas definidas no Projeto Educativo do Agrupamento):


Promover a leitura a partir dos 3 anos;



Permitir o intercâmbio de livros / atividades no Agrupamento;



Dar a conhecer uma diversidade literária, dando maior opção de escolha e não de recusa;



Permitir o contacto e manuseamento de vários suportes de informação;



Promover a criatividade/imaginação, recriando textos narrativos, dramáticos e poéticos;



Passar da informação ao conhecimento com as respetivas metodologias de trabalho;



Trabalhar a dinâmica da palavra/texto em toda a sua variedade: narrativa, poética e dramática;



Expressar argumentos/opiniões e sentimentos, quer oralmente, quer por escrito;



Envolver o maior número possível de departamentos / grupos disciplinares nas atividades a desenvolver;



Implementar a interdisciplinaridade na concretização do Projecto Nacional de Leitura;



Envolver a família e outras entidades da Comunidade Escolar (Junta de Freguesia, Centro de Saúde, …);



Desenvolver a competência da escrita, através da promoção de concursos direcionados ao contexto dos alunos;



Recolher os trabalhos realizados em cada Escola ou Jardim do Agrupamento de forma a permitir a sua publicação como vem

sendo hábito na edição do livro “O Pintor/ Escritor Sou Eu” e “Contos”.
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Responsáveis diretas pelo Projeto:
Laurinda Queirós – Professora de Língua Portuguesa 3º ciclo (coordenadora);
Maria do Rosário Monteiro – Professora de Língua Portuguesa e História 2º ciclo;
Gina Maria Alves Meleiro - Coordenadora da Biblioteca;
Elisa Fernanda Oliveira Miranda - Professora Bibliotecária;
Rosa Maria da Silva Esteves – Professora do 1º ciclo;
Maria Gonçalves Lopes – Educadora (JI de Pico S. Cristóvão)

Colaboradores:
Elementos da Direção;
Professores de apoio à biblioteca;
Educadores; Docentes do 1º, 2º e 3º ciclos;
Representante do Grupo de Língua Portuguesa (Maria Purificação Galhardo);
Coordenadora do Projeto “100riscos” – Educação para a Saúde (Eugénia Aragão);
Professores de Estudo Acompanhado / Área de Projeto.
Verba atribuída pelo PNL para o ano letivo 2011/2012: 800€

Público-alvo:
Jardins de Infância do Agrupamento (15 escolas) JI Aboim, JI Atães, JI Codeceda, JI Coucieiro, JI Covas, JI
Dossãos, JI Gondiães, JI Oriz S. Miguel, JI Pico (sala 1) (sala 2), JI Pico S. Cristóvão, JI Ponte S. Vicente, JI Prado S.
Miguel, JI Sande, JI Valbom S. Pedro, JI Vilarinho.(15 Jardins »» 16 salas)
Escolas do 1º ciclo (5 escolas) EB1 Aboim da Nóbrega, EB1 Atães, EB1 Oriz S. Miguel, EB Monsenhor Elísio Araújo
(Centro Escolar), EB1 Sande. (5 escolas – 21 turmas)
EB Monsenhor Elísio Araújo – 2º ciclo (10 turmas), 3º ciclo (15 turmas), CEF (3 turmas - Carpintaria, Operadores de
Fotografia e Jardinagem).
Comunidade Educativa em geral.
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Articulação:
 A seleção das obras para a lista de compras será feita a partir das orientações do PNL, da auscultação dos professores e dos
gostos dos alunos, tendo em conta a verba disponível;
 A equipa do PNL contactará frequentemente com as colaboradoras pelo ensino Pré-primário e 1º ciclo, no sentido de
transmitir/receber informações, esclarecer dúvidas, prestar apoio às atividades;
 Serão fornecidas fotocópias das atividades planificadas para todo o Agrupamento;
 Todas as Turmas/Grupo do Pré, 1º, 2º e 3ºciclos lerão duas obras por período (na medida do possível) – de acordo com a
disponibilidade das obras e da conveniência dos temas a tratar nas diversas turmas;
 As obras serão requisitadas na biblioteca da escola sede do Agrupamento pelos Professores do 2º e 3º ciclos e na biblioteca
do Cento Escolar pelos Educadores e Professores do 1º ciclo, que serão responsáveis pelas mesmas até à sua devolução;
 Os docentes / educadores deverão atender à data da entrega dos livros de forma a permitir a rotatividade dos mesmos;
 Entrega de relatório-síntese (no final de cada período) das atividades relacionadas com a abordagem das respetivas obras,
em suporte de papel ou através do mail institucional para a responsável pelo respetivo grau de ensino que remeterá essas
informações, posteriormente, à Coordenadora;
 A requisição de obras para leitura extra-aula é feita pelo aluno, na biblioteca, e o livro é da sua responsabilidade;
 Elaboração e partilha de instrumentos de trabalho;
 Atividades realizadas e registadas em fichas próprias, cartazes, DVD,… que serão facultadas para exposições na escola sede
do Agrupamento e edição em suporte de papel e digital a fim de serem divulgadas.
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Canais de divulgação:
Bibliotecas, hall de entrada (placards e vitrinas) salas do aluno;…
Site da escola, blogues…
Revista da escola,
Edição do livro “O Escritor Sou Eu” e “Contos”

Avaliação


Relatórios dos educadores/professores;



Concretização de trabalhos práticos em sala de aula;



Resposta informal de professores/alunos sobre as atividades;



Avaliação feita pelos elementos do PNL (relatórios no final de cada período e relatório global no final do ano

letivo);


Registos da Biblioteca;



Avaliação dos trabalhos realizados.

Horário dos elementos da Equipa:
Dias da
Semana
4ªfeira
4ªfeira
5ªfeira

Laurinda Queirós
(Coordenadora)3º ciclo
10:15 – 11:00
11:50 – 12:35
10:15 – 11:45

Rosário Monteiro
2º ciclo

Rosa Esteves
1º ciclo

Maria Lopes
Pré-escolar

Coordenadoras das
bibliotecas
No horário da biblioteca

10:15 – 11:45
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Projetos

O PNL no
Agrupamento

Atividades

Público-alvo

Calendarização

- Reuniões com os docentes
para seleção e definição de uma
lista de obras para aquisição,
tendo em conta a verba
atribuída pelo PNL ao
Agrupamento (800€).

Educadores,
professores do
1º, 2º e 3º Ciclos
e CEF

setembro de 2011

Coordenação /
Colaboração

Coordenação da
Equipa do PNL;
Equipa da biblioteca
- Departamento de
Línguas;

- Reuniões com os docentes
para planificação de atividades
de promoção da leitura e da
escrita.

- Apoio ao Plano Nacional da
Leitura no Pré, 1º, 2º e 3º ciclos.

Alunos dos vários
níveis de
educação e
ensino, pais e
encarregados de
educação.

setembro de 2011
a
junho de 2012.

- Coordenadores de
Conselho de
Docentes

- Requisição periódica de títulos
recomendados (2 por período).
- Leitura expressiva; leitura
recreativa; leitura dialogada;
leitura em voz alta…
- Produção de textos: narrativas,
poemas, B.D., cartazes;
Recontos,
maquetes;
fantoches; dramatizações…
- Preenchimento de fichas de
leitura;
- Leitura de livros digitais
- Pesquisa de informação nos
sites do PNL, em jornais,
revistas…

Preenchimento de
fichas de leitura;

- Professores de
Língua Portuguesa;

- Educadores
Projeto «Ler+ Para
Vencer».

Avaliação

-Educadores e
professores dos
vários níveis de
educação e
ensino, alunos da
educação préescolar e dos 1º,
2º e 3º ciclos.

Apresentação de
cartazes

Divulgação dos
trabalhos

- Professores
titulares de Turma
do 1º CEB.

Elaboração de
textos diversos

- Professores
intervenientes ao
nível dos PCT.

Criação de
blogues
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Projetos

Hora do Conto
”História Andarilha”
(parceria com a
BMVV)

Atividades

Público-alvo

- Leitura expressiva; leitura
recreativa; leitura dialogada;
leitura em voz alta…

Educação PréEscolar e 1º CEB

- Animação da Leitura:
- Leitura orientada
- Hora do Conto

-“ Leitura em vai e
vem”

Calendarização

luísa.matos@planonaci
onaldeleitura.gov.pt

Outros concursos que
surjam
oportunamente

Avaliação

Biblioteca Municipal
(Professor Machado
Vilela)
setembro de 2011
a
junho de 2012.

Preenchimento de
fichas de leitura;

Empréstimo
domiciliário
a
Encarregados de Educação.
- Criar “Oficinas da palavra
e da imagem” ao nível dos
vários graus de educação e
ensino;
Alunos da Pré

Apresentação de
cartazes

- Criação de Bibliotecas de
Turma;

Divulgação dos
trabalhos

Equipa
coordenadora do
projeto (PNL)

CONCURSOS

- Concurso Nacional
de Leitura (PNL)

Coordenação /
Colaboração

- Concursos de leitura, de
escrita e de ilustração.
2º e 3º períodos

- Desenvolver o gosto pela
leitura e pela escrita,
elaborando textos originais em
grupo/individualmente.

- Todos os graus
de ensino do
Agrupamento

- Departamento de
Línguas;

Elaboração de
panfletos /
brochuras /
powerpoint /
poemas /canções/

- Professores de
Língua Portuguesa;
- Coordenadores de
Conselho de
Docentes

Criação de
blogues

- Professores
titulares de Turma
do 1º CEB.
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Projetos

Comemoração de
efemérides
relacionadas com a
leitura e os livros

Atividades

Público-alvo

- Elaboração de poemas para a
comemoração do Dia Mundial
da Poesia.

- Todos os graus
de ensino

Calendarização

- Professores de
Língua Portuguesa
e História;

21 de fevereiro

- Dia Internacional da Língua
Materna

Coordenação /
Colaboração

25 de março

Avaliação

Criação de textos /
cartazes diversos
e originais

Professores
responsáveis pela
turma

- Dia Internacional do Livro
Infantil

- Dia do Teatro

3º Ciclo

28 de março

Equipa da biblioteca

9 de junho
- Dia de Camões

Uma Aventura…
Literária 2012

VIII Entre Palavras Leitura e debate de
ideias

- Elaboração de textos originais;
crítica literária; ilustração de
texto…

Entra na Net, pesquisa, informa- te e concorre…

1º, 2º 3º ciclos

3º Ciclo

Até 31 de janeiro

13 de outubro a 26

Professores do 1º,
2º, 3º ciclos

Coordenadora do
PNL

de março
Temas:
# Poupança
# Honestidade
# Criatividade

- Promoção de debates e
mesas redondas acerca de
temas actuais de interesse
escolar e cultural:
- Leitura de notícias da
actualidade
- Criação de textos
argumentativos

Debate Inter-Turmas

Criação de textos
diversos e
originais,
ilustração, crítica…

Representante do
Jornal de Notícias

Elaboração de
textos
argumentativos

Professores do 3º
ciclo

8

Projetos

VII Concurso de
Contos InfantoJuvenis

Atividades

Público-alvo

Elaboração de textos narrativos
3º ciclo
originais

Calendarização

Até 31 de janeiro

Coordenação /
Colaboração

Professoras:
Laurinda Queirós e
Eliseth Miranda
- Professores de
Língua Portuguesa

Avaliação

Criação de textos
diversos e
originais

IV Edição do concurso
“O Pintor Sou Eu”

Tema: O Mar

- Elaboração de ilustrações,
Educação Préconforme regulamento
Escolar

Educadores
Até 17 de fevereiro

IV Edição do
Concurso “ O
Ilustrador/Escritor
Sou Eu”
Tema: “O Mar e as
suas riquezas”
1º ano – O Mar desenho ;
2º ano – O Mar –
poesia
3º ano – O Mar - BD
4º ano – Uma aventura
no mar

2º ciclo - tema: Uma
Aventura com animais

- Criação de ilustrações
histórias
conforme
regulamento

e 1º ciclo
o

- Criação de textos narrativos
originais.

2º ciclo

Professores do 1º
responsáveis pela
turma
Até 23 de março

2º ciclo até 31 de
janeiro

Professores de
Língua Portuguesa
2º ciclo
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Projetos

XI Feira do Livro/
Semana da Leitura

O Escritor vem à
Escola

Maria do Céu
Nogueira

Atividades

Público-alvo

Alunos dos vários
- Contadores de Histórias
níveis de
- Poesia das Letras
educação e
- Dizer Poesia
- Exposição de trabalhos e ensino, pais e
encarregados de
textos
educação e
- Painel dos Afectos
comunidade em
- Dramatizações
geral.
- Ondas de Leitura
- Leitura de Histórias
- Chá das Letras
- Apresentações Multimédia
- Poesia para todos

Calendarização

27 de fevereiro a 2

Coordenação /
Colaboração

Avaliação

Departamento de
Línguas

de março
Equipa da Biblioteca

- Professores /
Educadores
responsáveis pelas
turmas

- Encontro com o escritor

- Leitura de poesia ao gosto dos
alunos; dizer poesia; elaboração
e apresentação de trabalhos.

- Coordenadora e
equipa da Biblioteca
Escolar;
Departamento de
Línguas;
- Equipa PNL

- Leitura recreativa de livros ao
gosto do aluno.
- Elaboração de biografias de
autores (pesquisa, elaboração e
apresentação dos trabalhos)

outubro 2011
A Equipa PNL
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