Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro

Dar voz aos livros
O Clube de leitura em voz alta é uma iniciativa promovida pela Biblioteca Escolar
e dirigida a todos os alunos. Pretende ser um espaço de liberdade, onde se podem
criar laços num ambiente relaxante e envolvente.

Objetivos






Promover o convívio e o conhecimento dos pares;
Tornar a leitura uma atividade de carácter social e comunicacional;
Praticar técnicas que tornam a leitura em voz alta mais eficaz;
Desenvolver o espírito crítico;
Emprestar à linguagem escrita o corpo, a voz e a emoção acrescentando
interesse à leitura;
 Promover o prazer de ler:
 Seduzir novos leitores pelo convívio, pelo desenvolvimento de
competências para falar em público, pela descoberta de novos textos e
autores;
 Aumentar o número de bons leitores na comunidade.

Calendarização
 De março a junho de 2021 em sessões quinzenais de 45/50 minutos .

Funcionamento
 O clube funcionará com um mínimo de 10 e um máximo de 20 elementos;
 As sessões serão compostas por atividades várias a definir entre todos os
membros e envolvendo os livros e a leitura;
 O plano das sessões será definido pelo dinamizador do clube em função do
texto a ler;
 Todos os participantes leem o mesmo texto e promovem a discussão do
seu conteúdo;
 Os textos são variados (mistério, romance, poesia, drama, diários,
biografias, ficção, aventura …) respeitando os interesses dos participantes;
 O clube vai funcionar por videoconferência, no espaço da Classroom criada
para o efeito, após findo o prazo de inscrições;
 Além das sessões previstas, os elementos deste clube podem
organizar/propor outras iniciativas com vista à prossecução dos objetivos;
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 Sempre que surjam situações imprevistas, estas serão discutidas e
solucionadas entre os elementos do clube (por exemplo o regresso às aulas
presenciais).

Inscrições
 Através do email: bibliotecas@aeob.edu.pt;
 Dados necessários para a inscrição: nome, escola que frequentas; ano e
turma;
 Prazo: até 5 de março de 2021;
 Seleção: por ordem de chegada.

