AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DO BÚZIO
EB2,3/S de Vale de Cambra

Orientações para o Projecto de Leitura – 10ºAno
Realização de um Mini-portefólio Digital

Os tópicos apresentados devem servir apenas de orientações, uma vez que o
aluno, poderá incluir outros tópicos ou actividades.
0. Identificação do aluno (Escola, Nome, Nº, Turma e Ano) e Identificação do
Livro (Nome e Autor ou, preferencialmente, a Capa do livro)
1. Parte:
. Razões da escolha do livro;
. Motivação;
. Expectativas;
. Registo de leitura (espécie de diário que acompanha a leitura e que regista as
emoções sentidas, o entusiasmo ou a quebra de expectativas…)
. Outros…

2. Parte: Análise do Livro
. Dados Bibliográficos sobre o autor;
. Identificação completa do livro;
. Breve resumo;
. Análise das categorias da narrativa
. Intertextualidade com outros livros, músicas, filmes…
. Outros
.

Nota: Se quiseres, podes aproveitar este modelo de BI e fazer o Bilhete de
Identidade do Livro que leste.
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3. Parte:
. Criação de uma capa e contracapa nova para o teu livro:
Imagina que és o editor e vais publicar o livro que acabaste de ler e que lhe queres
dar uma nova imagem, mais atraente e de acordo com a leitura que acabaste de
fazer.
1.1. CAPA: Poderás mudar todo o aspecto gráfico, ou fazer apenas ligeiras
alterações, sem, no entanto, esquecer que a capa deve conter o nome do livro e
do seu autor.
1.2. CONTRACAPA: na Contracapa do livro poderás optar por inserir um pequeno
excerto do livro, uma pequena nota bibliográfica do autor ou um texto de
apresentação da obra que consiga, simultaneamente divulgar e criar
expectativa no leitor.
. Não te esqueças de incluir a Explicação/ Justificação da escolha da tua nova capa
e contracapa.

4. Parte: Actividades de Motivação
. Para finalizares o trabalho, poderás criar actividades interessantes para uma
eventual ficha de leitura do teu livro (sopa de letras, palavras cruzadas, puzzles…

BOM TRABALHO.
A Professora, Dina Baptista
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