
                                                                                                        

 

Projeto “Eu Sou Capaz (Mestre Escola)” 

1ª atividade de motivação à leitura 

1ª etapa 

 Preparação dos materiais a utilizar: resumo dos livros selecionados, em reunião com 

os professores de Área de Integração, e construção de um baralho de “cartas”. 

 

2ª etapa 

 Em pequenos grupos, os alunos recebem num conjunto de “cartas” com os resumos 

dos livros selecionados. O 1º desafio consiste em descobrir o título e o autor do livro, 

partindo da leitura do resumo (sem acesso ao livro). No final, os alunos têm a  

oportunidade de saber se a ligação que fizeram está correta. 

3ª etapa 

 Cada aluno escolhe um dos livros que mais lhe despertou o interesse e apresenta as 

suas razões à turma (os alunos devem ser estimulados a falar sobre os livros e todos as 

intervenções devem ser, positivamente, reforçadas. Os alunos também podem 

apresentar as suas razões para não escolher qualquer dos livros. 

4ª etapa 

 Após a apresentação e apoiados nelas, os alunos podem escolher um título para 

conhecer mais aprofundadamente (de todos os apresentados). 

5ª etapa 

 Na BE e sob a orientação da PB, os alunos tomam contato com os livros escolhidos. Se 

o livro continuar a interessar, o aluno pode avançar para a sua leitura. No caso de o 

aluno perder o interesse na leitura do livro, este pode recomeçar o processo (voltar 

aos resumos …). 

 



                                                                                                        

6ª etapa 

 Os alunos que iniciarem a leitura de um livro podem fazê-lo com o apoio da PB, 

respeitando a sua individualidade, isto é, se o aluno não mostrar interesse no 

acompanhamento individualizado, este não deve ser forçado. Contudo, deve ser 

mantida uma supervisão construtiva, de modo a percebermos se a atividade se 

mantém ou começa a perder importância. É importante de nenhum aluno permaneça 

a ler o mesmo livro mais de um mês, para que a desmotivação e o desinteresse não se 

instalem.  

 Esta leitura individual (ou em pequenos grupos, nos casos em que esteja a ser lido o 

mesmo título) pode acontecer durante o período de aulas de AI (de acordo com a 

planificação) ou fora dele (de acordo com a disponibilidade dos alunos e professore 

envolvidos). 

 


