Candidatura 2014
A Rede de Bibliotecas Escolar (RBE) e o Plano Nacional de
Leitura (PNL), em articulação com a Direção de Serviços de
Educação Especial e Apoios Socioeducativos (DSEEAS),
lançam a candidatura Todos juntos podemos ler 2014, com o
objetivo de apoiar o desenvolvimento de projetos de leitura,
nas bibliotecas escolares, que permitam a participação
ativa dos alunos com necessidades educativas especiais.
A candidatura efetiva-se através do preenchimento do
formulário, que deverá ser submetido a partir do Sistema
de informação > Formulários RBE, disponível em WWW:
<URL: http://www.rbe.mec.pt/si>.
Mais informações ou esclarecimentos sobre o processo de
candidatura poderão ser solicitados, por correio eletrónico,
para António Nogueira [antonio.nogueira@rbe.mec.pt] ou
Filomena Cravo [filomena.cravo@dge.mec.pt].

Formulário de candidatura
Identificação
DSR

Alentejo

Concelho

Grândola

Agrupamento

Escolas de Grândola

Código

130308

Escola

Escola Secundária António Inácio da Cruz

Código

400890

Projeto
Título
Tu lês? Nós lemos!

Objetivos
Indicar, no máximo, três objetivos do projeto (máx. 500 caracteres).

- Dotar as bibliotecas do Agrupamento de recursos que respondam às características dos alunos com NEE;
- Promover a igualdade de oportunidades no que concerne ao acesso aos recursos das BE;
- Promover a habilidade leitora nos alunos com NEE, de acordo com as suas limitações e em vários tipos de
suporte;

Alunos a integrar no Projeto
Identificar e descrever genericamente as necessidades e o número de alunos NEE que irão beneficiar do projeto
(máx. 500 carateres).

5 Alunos da Unidade de Multideficência - 1 portador do síndrome da deficiência da criatina (não leitor - E. B. 1 dos
Cadoços, 3.º ano); 1 com síndrome de Dravet (não leitor -E B2/3, 4.º ano); 1 com paralisia cerebral (não falante JI n.º2 Gândola; 2 com autismo (não falantes - E.B. 1 de Grând e EB2/3, 1.º ano e 7.º ano);
- 25 alunos com Currículo Específico Individual que apresentam défice cognitivo. 1.º ano – 1 E B1 de Grândola;
2.º ano -1 E. B. 1 de Ameiras; 3.º ano – 3 Centro Esc do Carvalhal, E. B. dos Cadoços; Centro Esc de Melides; 4.º
ano - 4; 5.º ano - 3; 6.º ano - 2; 7.º ano - 2; 8.º ano - 6; 9.º ano – 3 E.B. 2/3

Ações a desenvolver
Descrever as ações fundamentais que se pretende desenvolver (máx. 800 carateres).

Ações de formação para professores: - Metodologias facilitadoras na aprendizagem da leitura; - utilização de
Software específico para alunos com NEE;
Planificação e execução de atividades de leitura na/com as bibliotecas promotoras de uma participação mais ativa
dos alunos com NEE - Leituras partilhadas (entre grupos/turmas); À Descoberta dos livros (usando suportes como
O Cata Livros); Desafio do mês;
Exploração do som e da imagem; Gravação da leitura em voz alta (aperfeiçoamento da leitura);
Uso do quadro interativo e/ou programas informáticos específicos para o desenvolvimento da competência de
Materiais
leitura; a produzir ao longo do desenvolvimento do projeto
Recursos
dede
apoio
(máx. 500
carateres).
Promoção
atividades
lúdicas
relacionadas com a leitura e com a exploração de livros (ilustrações,
dramatizações; produção de livros digitais);
Ilustrações; gravações; adaptações de histórias (papel ou digital); cartões de leitura com palavras/letras; cartões
Incentivo à requisição domiciliária de obras que possam ser manipuladas pelos alunos autonomamente ou em
de comunicação aumentativa; livros digitais; fotografias; leitura de histórias simples pelos alunos do ensino regular
contexto familiar;
e sua transposição em SPC.
Ler de pais para filhos - sessões de leitura com os pais e encarregados de educação.

Avaliação do projeto
Instrumentos a utilizar, indicadores de sucesso definidos, etc. (máx. 500 carateres).

Grelhas de registo/observação da evolução da habilidade leitora; Número de obras lidas; Estatística de ocupação
das bibliotecas por alunos com NEE; Materiais produzidos.

Todos juntos podemos ler
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Parcerias
Identifique as parcerias que contribuam de forma relevante para a concretização do projeto (máx. 500 carateres).

Biblioteca Municipal; Câmara Municipal; Centro de Formação do Litoral Alentejano; Fundação Calouste
Gulbenkian (com a aprovação da 3.ª fase do projeto EMA); Universidade de Évora (Formação na área da
diferenciação pedagógica e inclusão); Centro de Recursos TIC para a Educação Especial de Sines

Recursos existentes na biblioteca escolar
Descrição e quantificação

Fundo documental

Quantidade

Títulos em formatos acessíveis: braille, SPC, ebook, audiolivro; caracteres ampliados, outros.

Livros: "A minha bolsa - Esponjinha"; "Alfabeto e Palavrinhas"; "Cola e Descola"- seleção Perrault;
.
"Cola e Descola" - Seleção Júlio Verne"; "Contos tradicionais - A carocinha"; "Cores - puzzle"; "De
que precisas"; "Já sei dizer"; "Júnior Chupi sopas"; "Os animais"; "O segredo sol e da lua"; "O gato
Software
específico
gatão, poeta de profissão"; "O pirilampo mágico" "Um pé de vento"; "Dom Leão e dona Catatua";
Para comunicação aumentativa, acessibilidade digital, promoção da leitura e escrita, da numeracia e
"Perdida de riso";
"O que éoutros.
que se passa aqui";
competências
matemáticas,

Equipamento

Para acesso ao currículo.

Computadores; scanner, Quadro interativo, Gravadores áudio; Impressora.

Outros

Recursos a adquirir pela biblioteca escolar
Descrição e orçamento

Fundo documental

Orçamento

Títulos em formatos acessíveis: braille, SPC, ebook, audiolivro; caracteres ampliados, outros.
.Livros em SPC - O segredo do Sol e da Lua; O gato gatão poeta de profissão; Dom leão e Dona

catatua; Um pé de vento; Chibos e sabichões; O patinho feio

400,00 €

Software específico

Audiolivros
Para
comunicação aumentativa, acessibilidade digital, promoção da leitura e escrita, da numeracia e
Eu bem vi nascer
o sol; Graças
competências
matemáticas,
outros.e desgraças da Corte de El-rei tadinho; Chocolate à chuva; Pedro

Alecrim; As aventuras do menino Nicolau; História de uma gaivota e do gato que a ensinou a
Aventuras
2 (imagina); Comunicar
2; eMapa
de ideias,
Palavras
cruzadas
voar ; O Principezinho;
Dez Dedos com
Dez símbolos;
Segredos;Invento
Histórias
Canções
em Quatro
Estações
mágicas, Letras
e palavras;
1 a 100;
aprender
com os- números,
Pintar com
os números
Jogos
de
Primavera;
Histórias
e Canções
em Quatro
Estações
Verão; O Gigante
Egoísta
e Outros
Contos;
memória
júnior,
é divertido;
Pen das
incluir
+ 1;
está; O
mundo no
dasParaíso;
letras; Mega
Serafim;
Alice
no país
dasPintar
Maravilhas;
O pirata
ilhas
daJábruma;
Incêndio
Malaquias
Equipamento
Bicho
que urso
conta
atividades
CD);
palavras
(fichas de
atividades
Oficina
de
Emanuel,
de(fichas
mel; Odebom
lobo mau;
OsPapa
amigos
estrangeiros;
A revolta
das CD);
palavras
digitais;
Para
acesso
ao currículo.
gestos;
Inês vai ao circo; Fala Bicho; trava-línguas, Os opostos
3 tablet
Ebook
Duarte e Marta - Incêndio na Escola; Falar Verdade a Mentir; Os Maias; Mensagem; O Rapaz Que
Não Se Tinha Quieto; O Diário De Aurora – O Mundo De Pernas Para O Ar; Contos Das Mil E
Outros
Uma Noites; O Segredo de Beatriz; Uma Escuridão Bonita; A rainha dos estapafúrdios; O dia em
que o galo não acordou; Onde estão os meus óculos, O pescador que nunca pescava nada; uma
aventura na praia; Pedro Malasartes; E agora Rafa; A girafa pescoço de garrafa;

Total

Todos juntos podemos ler

1.200,00 €

400,00 €

2.000,00 €

2 |3

Equipa dinamizadora do projeto
Elementos que compõem a equipa: professores de educação especial, professores titulares de grupo ou de turma,
psicólogo escolar, outros.

Professoras bibliotecárias; Coordenadora da Equipa da Educação Especial e elementos da equipa; professores titulares de turma e p

Coordenador do projeto
Nome
Esperança Dulce Batista Calado

Correio eletrónico
esperancalado@gmail.com

Direção do agrupamento de escolas
Parecer da direção relativo à presente candidatura (máx. 500 carateres).

A Direção considera esta candidatura imprescindível para dar continuidade ao trabalho desenvolvido com os alunos com NEE na BE

Outras informações
Utilizar este espaço para outras informações consideradas relevantes (máx. 500 carateres).

É prática do Agrupamento de Escolas de Grândola planificar, no início de cada ano letivo, atividades conjuntas com as Bibliotecas E

Todos juntos podemos ler
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