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“Vitória, vitória… vem aí uma história!” 

O projeto “Vitória, vitória…vem aí uma história!” veio trazer o 
lado mágico do faz de conta, do lúdico, da imaginação, do prazer e do 
encantamento dos alunos em escutar e saborear as diversas histórias. 
 Este projeto foi dinamizado pelas professoras  do 1º ciclo, Ana 
Almeida e Sandra Gomes, nas escolas do 1º Ciclo e em dois jardins de in-
fância do nosso Agrupamento. 

O principal objetivo era o de intensificar o interesse pela leitura e 
pela escrita,  colocando  os  alunos em contacto com a literatura, propor-
cionando o prazer pela iniciação literária. Para tal recorremos ao apoio do livro, percecionando que tal se mos-
trou como uma estratégia bastante benéfica, uma vez que as crianças acabaram por ter contacto físico com a 
história, as ilustrações e o texto que as acompanha.  

Na dinamização deste projeto pretendeu-se atingir diversos objetivos e respetivos descritores de desem-
penho de acordo com o Currículo da Educação Literária — 1ºciclo e Educação para a Cidadania.  

Através destas atividades, as crianças desenvolveram várias proficiências, tais como: o desenvolvimento 
da escrita, do vocabulário, da capacidade de atenção e concentração, da criatividade, o valorizar as opiniões in-
dividuais e a sua capacidade de interação com os adultos e colegas. Este projeto contribuiu para a consolidação 
e evolução das aprendizagens, ajudando a formar cidadãos proativos,  cada vez mais conscientes dos seus direi-
tos e deveres, autónomos e com sentido crítico. 

Nos dias marcados, fomos recebidas por muitos pares de olhos curiosos e bocas sorridentes que pergun-
tavam o que ia acontecer... E acontecia, sempre mais ponta de véu levantada, mais uma história contada, uma 
canção, um rápido fugir da rotina que sabia a pouco. Foi num abrir de livros que voou uma bela experiência que 
desejamos tenha ajudado a criar mais leitores, ávidos de novas e velhas histórias, mais gosto pela leitura, pelo 
cheiro e toque dos livros, constantemente desafiados pelas ofertas digitais. 

A reação dos alunos foi muito positiva pela participação, atenção às orientações dadas e vontade de 
mostrarem o resultado final das atividades: “Eu gostei muito de ouvir as histórias e aprendi a desenhar!”; “Eu 
aprendi a melhorar nos desenhos!”; “Ouvi muitas histórias que não conhecia!”; “As histórias motivaram-me a ler 
mais livros!”; “Eu gostei muitos de cantar as canções!”; “Gostei muito de ir para o recreio e ouvir as histórias e 
também dançámos!”; “Gostei muito dos fantoches que fizeram para as histórias!”.  

O projeto teve uma mascote que nos acompanhou nas visitas às salas de aula e se baptizou por “Fada 
dos Sonhos”. A Fada ficou bastante popular e, sempre que chegávamos, os alunos perguntavam por ela. As his-
tórias e a Fada dos Sonhos foram transportadas na sacola onde estava desenhado o nome do nosso projeto. 
Acreditamos que o projeto “Vitória, vitória…vem aí uma história!” conseguiu incentivar o hábito da leitura, des-
pertando nos alunos a imaginação, a criatividade e um maior envolvimento por parte de todos.  

Os livros são tesouros mágicos que guardam em si mistérios que só conhece quem entra dentro deles... 

 Boas leituras!                                                                                        
                                                                                                                

 
Ana Almeida e Sandra Gomes 
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B I B L I O T E C A S  E S C O L A R E S  D O  

A G R U P A M E N T O  D E  E S C O L A S  D E  C O L M E I A S  

 No âmbito do projeto aLer+ e de uma formação do PNL, as professoras Cláudia Mota e Bernardete 
Francisco conceberam um roteiro digital de leitura intitulado “aLer+ o Holocausto”. Este visa a divulgação 
dos livros existentes na biblioteca sobre este tema e a realização de atividades didáticas a propósito dos 
mesmos, recorrendo a inúmeras ferramentas digitais, nomeadamente: Learningapps, I'm a Pu-
zzle, Wordwall, Vocaroo, Quizizz, Make Beliefs Comics, Genial.ly, Doodle, ...   
 O roteiro está pensado para utilização autónoma ou em sala de aula por alunos de 3º ciclo, mas tam-
bém pelos professores e educadores.  Estimula o gosto pelos livros e a leitura, a interdisciplinaridade 
(Português, História, Geografia, Cidadania e Desenvolvimento, Educação Visual) e a literacia tecnológica e 
visual. Há um grande potencial desta ferramenta, que torna a aprendizagem mais lúdica, mais centrada no 
aluno e uma verdadeira fonte de descobertas e pode ser encontrado aqui: https://earth.google.com/earth/
d/1DAOfbfm91qcQguxO7grocqOs_YSv6ZDU?usp=sharing  
 As professoras apresentarão o recurso criado e as potencialidades do Google Earth Web no Encontro 
das TIC, dinamizado pelo CCEMS/CFRCA.   

Aprender com o Google Earth Web: roteiros digitais de leitura 

https://earth.google.com/earth/d/1DAOfbfm91qcQguxO7grocqOs_YSv6ZDU?usp=sharing
https://earth.google.com/earth/d/1DAOfbfm91qcQguxO7grocqOs_YSv6ZDU?usp=sharing


 
  

 
 

 
 No dia 23 de abril comemorámos o Dia Mundial do Livro, na biblioteca da es-
cola EB1 de Boa Vista. 
 

Os alunos do 1ºciclo fizeram uma manta de histórias baseada no livro “A Manta – Uma História aos 
Quadradinhos (de Tecido)”, escrito por Isabel Minhós Martins e ilustrado por Yara Kono. 

Para a realização deste projeto, a educadora Lúcia pediu a participação de todos: famílias, alunos e 
professores. 

Foi pedido que cada aluno, com ajuda da família, pro-
curasse um pedaço de tecido velho, que tivesse uma histó-
ria/acontecimento associado (podia ser de um vestido, de 
umas calças ou calções, de uma fralda velha, da roupa de 
uma boneca, ou de outra peça à escolha). Depois era só 
escrever a sua história.  

A manta de histórias foi escrita/construída com os 
pedaços de tecido de cada aluno, pedaços esses que per-
tenciam a peças com histórias importantes das suas vidas.  

A união de todos esses pedaços/retalhos (com histó-
rias) foi costurada em manta e ficou a decorar a biblioteca 
da EB1 de Boa Vista. 

A comemoração do Dia Mundial do Livro culminou, na biblioteca, com a educadora Lúcia a contar a 
história do livro “A Manta” e a ler as histórias da “Manta de histórias” que os alunos do 1º ciclo escreve-
ram. 

 
 
 
 
 
 
 

“A manta de histórias” 

Os alunos gostaram de juntar todas as histórias, com 
fotos dos respetivos retalhos e de fazer um livro para ficar na 
biblioteca. Assim outros alunos podem ler as histórias que eles 
tanto gostaram de escrever e partilhar.       

 
-  Alunos da turma do 4º ano de Boa Vista – 

Dia da Criança e Mês da Atividade Física – Junho 2021 
 
 No dia 1 de junho, entre as 12 e as 13h, começaram as ativi-
dades no campo de jogos da nossa escola e espaço contíguo. Cria-
ram-se 4 estações  destinadas à atividade física. Estiveram a dinami-
zá-las alunos de 6.º ano e foram destinadas a todo o 2.º ciclo. 
 Os alunos apresentaram o  cartão "Bee Fitness", com 10 
espaços que, lhes foi distribuído aquando da divulgação sala a sala. 
Começou a ser preenchido em cada uma das 4 estações exteriores. 
Os restantes 6 espaços foram  completados posteriormente no es-

paço da Biblioteca. 
 
 O cartão que cada aluno tinha só podia ser vali-
dado após a leitura de um trava-língua (para exercitar 
também esse órgão muscular!) a um adulto da comuni-
dade escolar, que depois, a pedido do aluno, o rubricou.  
 Na biblioteca decorreu ainda a exposição intitu-
lada "Ora, bolas!" em que se juntaram bolas de imensos 
desportos/jogos tradicionais/atividades de bem-estar 
mental e livros sobre a temática.  
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A  Equipa  das Bibliotecas  Escolares deseja  

 a   todos férias divertidas. Feliz regresso a casa. 

  “LIVROS SÃO SONHOS QUE 
SEGURAMOS COM AS MÃOS” 
                     (NEIL  GAIMAN) 


