Identificação do Projeto
Pretende-se dinamizar um projeto que tendo na sua génese a interdisciplinaridade e articulação
curricular objetive a formação de leitores críticos, a leitura e a produção escrita e multimodal,
mediante convergência de linguagens e espaços. A premência e oportunidade na execução advém
de um diagnóstico anterior, derivado de duas premissas: alunos com baixos índices de leitura e
grande apetência pelo uso de tecnologia e ferramentas sociais.
As atividades do projeto desenvolvem-se em locais diversos, incluindo o “desdobramento” da atual
biblioteca em dois outros espaços. No entanto, a sua base principal assenta na criação da Mesa de
Luz, oficina de ideias (…).
Quem somos?
O projeto Ler + 14/20 tem como entidade coordenadora a Escola Básica e Secundária Josefa de
Óbidos do Agrupamento de Escolas de Óbidos (AEJO) e como parceiros a Câmara Municipal de
Óbidos/Óbidos Vila Literária (CMO/OVL), a Editora Abysmo, o Conservatório de Música de Óbidos e
o jornal Gazeta das Caldas.
Como estão implicados os jovens no desenho e implementação do projeto?
Os jovens foram chamados a pronunciar-se e a encontrar propostas e soluções para o projeto. Serão
responsáveis - em contexto de turma ou grupo - pela implementação do projeto, em conjunto com
os professores e parceiros do projeto (…).
Qual é o plano de trabalho (ações e calendário)?
O plano de trabalho incluirá as atividades a seguir listadas, sem prejuízo de outras que possam
derivar da sua execução. Serão distribuídas ao longo dos três anos do projeto, de acordo com a
pertinência, disponibilidade dos parceiros e adequação ao calendário curricular do agrupamento.
Oh não, outra biblioteca!
Biblioteca Verde
Sugestões & Partilhas
Histórias que Contam
Calçamos sapatos mas vestimos poemas!
Tens é garganta!
Mesa de Luz, oficina de ideias
Criação de guiões para cinema
Podcast
Tuba!
#ÓbidosBookSchoolLibrary
Obizombie

Oficina de Cinema
Mostra de Videopoemas
YOUTUBE
Vivinhos da Silva - Más companhias
Vivinhos da Silva - Livros Inquietos
Ameias, jornal escolar
Palestra “Fake News, a mentira e a verdade no ciberespaço
Fólio Alunos
O Problema da Habitação 1
O problema da Habitação 2
Ferramentas Digitais a utilizar: Sigil, Calibre, Active Textbook, Papyrus. QR Code, Youtube,
Instagram, GoodReads, Wattpad. Celtx e Audacity. Outras.
Divulgação: Instagram, jornal Gazeta das Caldas, Óbidos Diário e página web do Agrupamento.

