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APOIO AO ESTUDO 
 

Ao longo do ano 

 

• Cooperação  

• Trabalho autónomo  

• Pesquisa, seleção, interpretação e organização da informação  

• Integração de saberes  

• Interação oral e escrita  

• Reflexão  

• Trabalho por objetivos  

• Confrontação de diferentes métodos de trabalho 

 
 
 

OFERTA COMPLEMENTAR 
 

Ao longo do ano 

EB1 DE SANTO ANTÓNIO EB1 DOS CORUCHÉUS EB1 DE S. MIGUEL 

 

• Utilização do computador  

• Utilização do sistema operativo 

Windows 

• Processamento de textos no 

Word 

• Inserção de imagens 

• Utilização de impressora 

• Utilização do corretor 

ortográfico 

• Numeração de páginas 

• Inserir caixas de texto 

• Utilização do Paint 

• Utilização do Microsoft 

PowerPoint 

• Realização de jogos educativos 

• Pesquisa de informação na 

internet 

 

• Tipos e formas de leitura 

• Funções e objetivos da leitura; 

• Planificação de textos 

• Textualização 

• Escrita compositiva 

• Coesão e coerência, progressão 

temática 

• Configuração gráfica, 
pontuação e sinais auxiliares de 
escrita, ortografia 

 

“Lisboa Anfiteatro Multicultural” 

• Contos Tradicionais 

• Diferentes origens culturais 

dentro da sala de aula (costumes 

e tradições) 

• Roteiro dos Sabores 

• Rota das Especiarias 
 

EB1 DO HOSPITAL DONA ESTEFÂNIA 

 

• Promoção da leitura e do prazer de ler, através da criação de um ambiente favorável à leitura em 
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contexto de sala de aula, enfermaria e/ou quarto de isolamento; 

• Utilização de práticas pedagógicas que incentivem o prazer de ler; 

• Criação de oportunidades de leitura para as crianças com mobilidade reduzida, em espaços não 

convencionais; 

• Valorização da cooperação entre a escola, o hospital e a família, através de diferentes intervenientes 

na leitura. 

 

Nota: Pela especificidade da população escolar, é opção trabalhar os diferentes tipos de livros de uma 

forma abrangente. A frequência irregular e heterogeneidade dos alunos obriga a que se adequem 

estratégias diversificadas, de modo a promover a leitura não só em contexto de sala de aula, mas 

também nas enfermarias e/ou quartos em isolamento. 

Procuramos sempre envolver a comunidade hospitalar, contando com a colaboração e disponibilidade dos 

profissionais de saúde, os pais e/ou encarregados de educação na leitura de histórias. 

 

 


