
Como tornar a leitura (+) fácil e 
divertida na dis-leitura e na 

Dislexia? 

O processo de trabalho 

autónomo/avaliação



O que vai ser o trabalho autónomo

1h ou 
+/semana por 

criança –
10h/criança 
TOTAL: 20 

horas

Intervenção 
no âmbito 
de 2 das 4 
secções:

Interven-
ção com 
2 alunos



Intervenção 
no âmbito 
de 2 das 4 
secções:

Lições de 
leitura 

(começo: nov-
início do 

próximo ano)

TODOS



Lições 
de 

leitura

Todos os professores têm de escolher esta secção.

Para alunos com problemas de leitura.

Portanto, todos os professores irão selecionar dois alunos com 

dificuldades de leitura para a realização do trabalho individual.

1 hora por semana (ou mais horas, num total de 10 horas por 

aluno).

Deverá ser feita uma avaliação inicial e uma avaliação final para 

aferir progressos.

Baseado 

no 

módulo 3



Intervenção 
no âmbito 
de 2 das 4 
secções:

Leitura 
colabo-
rativa (1 
jan. – 31 
agosto) 

Lições de 
leitura 

(começo: 
nov-início 

do próximo 
ano)

Leitura colaborativa.pptx


Esta é uma das três secções facultativas.

Quem escolher esta secção poderá escolher as seguintes atividades (por 

exemplo):

 Ida ao pré-escolar para que os alunos possam ler a crianças mais novas;

 Ler com outros alunos de outros países via skipe (ex: lerem a mesma 

história em várias línguas);

 Criar uma história entre vários alunos de outros países (um começa, outro 

continua…)

Baseado 

em vários 

módulos

Leitura 
colabo-
rativa



Intervenção 
no âmbito 
de 2 das 4 
secções:

Leitura 
colabo-
rativa (1 
jan. – 31 
agosto) 

Leitura em 
bibliotecas 

(1 de 
janeiro-30 
de junho)

Lições 
de 

leitura

Leitura em bibliotecas.pptx


 Esta é uma das três secções facultativas.

 Quem escolher esta secção poderá escolher as seguintes atividades (por exemplo):

 Como escolher um livro (ex: olhar para as imagens, saber percorrer uma 

biblioteca);

 Pessoas de diferentes países irão preparar juntos com os professores uma 

newsletter (1 do projeto newsletter por mês, traduzida na língua de cada país) -

para ser colocada no site, que compile as atividades semanais de alunos, 

abordando o seguinte: que parte do livro li; o que gostei; fotos da capa; porque se 

sugere a leitura deste livro; tradução dessa parte em inglês (guardar numa pasta no 

moodle)

Leitura 
em 

bibliotecas



Intervenção 
no âmbito 
de 2 das 4 
secções:

Leitura 
colabo-
rativa (1 
jan. – 31 
agosto) 

Leitura em 
bibliotecas 

(1 de 
janeiro-30 
de junho)

Lições de 
leitura

Leitura 
em palco 
(dez-30 

de junho)

Leitura em palco.pptx


 Esta é uma das três secções facultativas.

 Quem escolher esta secção poderá escolher as seguintes atividades (por exemplo):

 As crianças irão ler diferentes histórias;

 Irão escolher a história de que gostaram mais;

 Leitura em voz alta;

 Preparação de uma dramatização;

 A dramatização poderá ser apresentada a outros alunos,

 Os alunos poderão representar as várias personagens da peça, para trabalharem os 

diversos registos.

Leitura 
em 

palco



As atividades 
deverão ser 

filmadas



Será feita uma exibição durante o evento multiplicador 

nacional;

A melhor exibição de todos os países participará  no 

evento final, na Bulgária.

Secção 5
(não é uma atividade a 

escolher)

Evento 
multi-

plicador



 Prende-se com as gravações de vídeo que serão feitas durante as atividades.

 As filmagens serão organizadas como lições de vídeo (video lessons).

 Quando necessário, será facultada uma explicação em inglês, que será traduzida 

nos vídeos de cada país.

 Itália irá enviar um vídeo grátis a cada país, com instruções.

 As filmagens que cada país compilar serão enviadas para Itália.

 As gravações deverão ser feitas na horizontal.

Secção 6
(não é uma atividade a 

escolher)

Evento 
multi-

plicador



Ver se há eventos internacionais relacionados com 

o tema (informar a Bulgária sobre isso).

Ver os media locais, onde possa ser mencionado o 

envolvimento da escola no projeto.

Secção 6
(não é uma atividade a 

escolher)

Evento 
multi-

plicador



1.º momento de trabalho autónomo

• 7h
N.º de horas

• Implementar as fichas de trabalho realizadas pela LetóniaTrabalho com os 2 
alunos

• Preenchimento de um questionário na sessão 
presencial seguinte, sobre a pertinência das fichas e a 
área onde os alunos necessitam de mais apoio

Avaliação das fichas 
de trabalho

• Realização de atividades no âmbito da outra secção 
escolhida

Trabalho com os 
alunos

QUESTIONÁRIO_SESSÃO_AUTONOMA.docx


2.º momento de trabalho autónomo

• 6h
N.º de horas

• Implementar as fichas de trabalho realizadas pela EspanhaTrabalho com os 2 
alunos

• Preenchimento de um questionário na sessão 
presencial seguinte, sobre a pertinência das fichas e a 
área onde os alunos necessitam de mais apoio

Avaliação das fichas 
de trabalho

• Realização de atividades no âmbito da outra secção 
escolhida

Trabalho com os 
alunos



3.º momento de trabalho autónomo

• 7h
N.º de horas

• Implementar as fichas de trabalho realizadas pela 
Bulgária e pela Turquia

Trabalho com os 2 
alunos

• Preenchimento de um questionário na sessão 
presencial seguinte, sobre a pertinência das fichas e a 
área onde os alunos necessitam de mais apoio

Avaliação das fichas 
de trabalho

• Realização das atividades no âmbito da outra 
secção escolhida

Trabalho com os 
alunos



4.º momento de trabalho autónomo
• 7h

N.º de horas

• Implementar as fichas de trabalho realizadas por 
Portugal e pela ItáliaTrabalho com os 2 alunos

• Preenchimento de um questionário na sessão 
presencial seguinte, sobre a pertinência das fichas e a 
área onde os alunos necessitam de mais apoio

• Questionário aplicado aos pais/encarregados de 
educação sobre as boas práticas utilizadas na superação 
de dificuldades na leitura.

Avaliação das fichas de 
trabalho/avaliação dos pais

• Realização de atividades no âmbito da outra 
secção escolhida

Trabalho com os alunos

QUESTIONÁRIO_PAIS.docx

