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Objetivos:

 Incentivar o gosto pela aprendizagem da língua inglesa;

 Cultivar o prazer da leitura em inglês;

 Fomentar a melhoria da competência leitora nesta língua estrangeira;

 Incentivar a compreensão e produção oral por meio da audição e leitura de

histórias em língua inglesa;

 Incentivar os alunos na realização de trabalhos criativos de produção escrita

e oral;

 Estimular a fluência oral em língua inglesa;

 Fomentar momentos de partilha de leituras em contexto familiar.



Dinamizadores:

 Professoras de Inglês do 1.º ciclo – Elisabete Santos e Rosa Azevedo

Parceiros:

 Professoras bibliotecárias do agrupamento - Maria João Cabral e Olga Dias

Destinatários:

 alunos do 4.º ano do Agrupamento de Escolas de Águas Santas



Funcionamento:

 Os alunos participantes no English Reading Club escolhem um livro/uma

história -físico(a) ou digital- de entre os vários propostos pelas professoras

dinamizadores ou escolhidos por si.

 Os alunos praticam a leitura e fazem a gravação áudio/vídeo da mesma.

 Após aprovação da leitura pela respetiva professora de Inglês e com

autorização escrita por parte do Encarregado de Educação para a divulgação

da imagem do aluno, segue-se a divulgação da leitura no blog da Biblioteca

Escolar https://biblioteca.aescas.net/

 A cada participante é oferecido um cartão de leitor, no qual cada leitura

aprovada e divulgada é premiada com um carimbo. Após cinco leituras

realizadas, o leitor é contemplado com um diploma “Best Reader”, um

marcador de leitura e um “prémio” simbólico.



Atividades a desenvolver:

 Leitura de livros em língua inglesa em contexto de sala de aula;

 Leituras partilhadas em ambiente familiar;

 Gravação áudio/vídeo de leituras;

 Divulgação de leituras no blog da Biblioteca Escolar;

 Criação de trabalhos sobre as histórias lidas;

 Dramatização de leituras;

 Partilha de leituras a turmas de outros anos de escolaridade dentro da mesma

escola.






