Projeto DICA: Dominar a Informação Certa com Astúcia
Ficha de atividade letiva
---------------------------------------------------------------- Identificação ---------------------------------------------------------------Nome do professor: Sílvia Pereira da Costa Marques
Disciplina: Português
Ano de escolaridade: 8.º

Duração da(s) aula(s): 45 minutos x 10

---------------------------------------------------------- Conteúdos didáticos ----------------------------------------------------------Unidade didática: Texto de autor de país de língua oficial portuguesa:

O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá: Uma História de Amor, Jorge Amado.
Objetivos / Conteúdos a operacionalizar:
- Pesquisar, selecionar e apresentar informação sobre o autor e sobre o artista plástico Carybé;
- Sensibilizar para a dinâmica texto-ilustração na construção do sentido de um texto literário;
- Ler integralmente a obra;
- Realizar um PROJETO DE LEITURA.
Atividades desenvolvidas:
- Pesquisa de informação sobre:


os principais dados biobibliográficos do autor e o contexto de produção da obra;



o artista plástico Carybé a sua produção.

- Visualização e apreciação crítica das ilustrações da obra realizadas por Carybé, bem como de outros
trabalhos plásticos do autor.
- Leitura integral da obra.
- Realização de um PROJETO DE LEITURA:


Resolução das atividades de «Leitura» propostas no caderno «Guiões de Leitura» do manual Novo

Plural 8;


Preenchimento de um «Cheque-Leitura»: atribuição de pontos às diversas atividades realizadas, com

aplicação direta na rubrica «Leitura» dos Critérios de Avaliação da disciplina;


Elaboração de desafios de leitura, no âmbito da participação na atividade «Guerra dos Livros»,

dinamizada pela BECRE;
- Elaboração de um álbum digital de ilustrações da obra, contemplando as aguarelas de Carybé e desenhos
originais, elaborados em formato digital ou digitalizados a partir de desenhos em formato papel.
Fontes de informação de consulta obrigatória, se existentes:
- Texto O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá, de Jorge Amado, em formato Epub e pdf;
- Fundação Casa de Jorge Amado: http://www.jorgeamado.org.br/?lang=pt
- Páginas web: https://pt.wikipedia.org/wiki/Caryb%C3%A9
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa1199/carybe
https://www.google.pt/search?q=carybe+o+gato+malhado+e+a+andorinha+sinha

Materiais:
- Tablets;
- Smartphones;
. Livros;
- Computadores portáteis;
- Cadernos «Guiões de Leitura» do manual Novo Plural 8;
- «Cheque-Leitura»;
- Ficha de elaboração de desafios da atividade «Guerra dos Livros».
Produto final a apresentar pelos alunos:
- Guião de Leitura da obra em documento Word;
- Álbum de ilustrações da obra em apresentação PowerPoint.
--------------------------------------------------------------- Equipamentos -------------------------------------------------------------Tablets [quantidade]: 6

Portáteis [quantidade]: 14

Aplicações específicas a instalar:
- Aplicações de leitura EReader Prestigio e / ou Pocket Book Reader;
- Microsoft Word para Android;
- Microsoft PowerPoint para Android.
Observações:
Esta atividade revestiu-se de cariz experimental, visando uma apreciação crítica dos alunos
relativamente à utilização dos equipamentos de leitura digital em contexto de sala de aula.
Assim, a turma foi dividida em dois grupos: um fez a leitura integral do texto, bem como o respetivo
estudo e análise a partir de formatos digitais, outro a partir do formato livro.
De assinalar as seguintes conclusões:
- Leitura integral da obra: os alunos manifestaram a sua preferência pelo formato livro; os alunos que
efetuaram a leitura digital mencionaram algumas dificuldades de manuseamento dos equipamentos e do
objeto de leitura, bem como algum cansaço.
- Estudo e análise textual: os alunos manifestaram a sua preferência pelo formato digital, realçando a
versatilidade das suas funcionalidades ao nível do realce de excertos, pesquisa de palavras-chave e edição
de notas.
Data: Abril e maio de 2016
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