
 
 
REFERENCIAL: Literacia da Leitura e da Informação 

NÍVEL DE ENSINO: 3.º ciclo (7.º/8.º/9.º anos) 
 
ATIVIDADE: “Baralhando histórias” 
 
ENQUADRAMENTO: Em articulação com as professoras de português, a BE programou para os 

7.º, 8.º e 9.º anos, mediante inscrição, uma atividade de escrita criativa a partir de imagens de 

várias histórias tradicionais. Assim, recorrendo a estratégias mais lúdicas, pretendeu-se 

enriquecer as experiências dos alunos e promover a capacidade e o gosto pela escrita e o prazer 

de ler. 

 
ESCOLA: Escola Básica D. Sancho I – Pontével 
 
TURMA: 7.º/8.º/9.º anos (mediante inscrição) 
 
DOCENTES: Português e Professora Bibliotecária 

 

 

 

 

 

Aprendizagens 

associadas ao 

trabalho da 

biblioteca 

escolar 

 

Conhecimentos/Capacidades 

4. Expressa oralmente ideias, usando vocabulário e estruturas discursivas 

progressivamente mais ricos e complexos; 

6. Cria textos originais com intencionalidades comunicativas específicas, 

respeitando convenções próprias dos géneros e formatos escolhidos;  

9. Utiliza, autonomamente e com segurança, as tecnologias e ferramentas 

digitais para ler, escrever, partilhar e comunicar, em situações de 

aprendizagem. 

 

 

 

 

 

Atitudes e valores 

3. Participa na troca e debate de ideias; 

4. Manifesta espírito crítico; 

5. Respeita diferentes opiniões; 

7. Revela imaginação na compreensão e produção textual; 

8. Respeita valores e princípios na comunicação oral e escrita; 

9. Valoriza o uso da biblioteca e dos seus recursos. 
 

 

Conteúdos 

curriculares 

 

1. Texto narrativo;  

2. Sequências narrativas;  

3. Categorias da narrativa (espaço, tempo, ação, narrador, personagens). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Objetivos da 

atividade 

 

1.Escrever uma pequena narrativa, integrando os elementos (quem, quando, 

onde, o quê, como, porquê) e respeitando uma sequência que contemple: 

apresentação do cenário (tempo e lugar) e das personagens; Introdução, 

desenvolvimento e conclusão;  

2. Registar ideias relacionadas com o tema (imagens), hierarquizá-las, 

articulá-las devidamente;  

3. Criar um acontecimento desencadeador da ação, consequentes peripécias 

e enredo; 

4. Construir um começo e um final para a história a partir das sugestões 

dadas;  

5. Manifestar emoções ou sentimentos provocados pela introdução e 

desfecho da narrativa; 

6. Utilizar ferramentas digitais para escrever, partilhar e comunicar as 

histórias criadas. 

 

Estratégias/ 

tarefas 

 

1. Leitura do livro Baralhando Histórias de Gianni Rodari, pela professora 

bibliotecária; 

2. Explicação da atividade, organização dos grupos (máximo 3 alunos) e 

distribuição das cartas pelos mesmos;  

3. Oficina de escrita (em grupo): planificação, textualização e revisão; 

4. Correção dos textos pelos professores; 

5. Redação das produções escritas com recurso ao processador de texto;  

6. Apresentação/leitura em voz alta das histórias criadas; 

7. Partilha das histórias na página da biblioteca, blogue da turma e jornal 

escolar. 

Duração 90 + 90 minutos 

 

Recursos 

 

 

 

 

- Livro: Rodari, G. (2007). Baralhando Histórias. Col. Livros para Sonhar. 

Kalandraka: Matosinhos; 

- Cartas com as imagens recolhidas para o efeito;  

- Computador com ligação à Internet.  

 

Avaliação 
- Avaliação da atividade através da ferramenta Plickers; 

- Avaliação dos textos atendendo à tipologia textual em questão (texto 

narrativo). 

 


