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Objetivos  ● Conhecer formas de se informar sobre livros 
● Refletir sobre leituras realizadas 
● Sugerir leituras 

   

Descrição  ● O(A) professor(a) bibliotecário(a) e o(a) docente da turma decidem de que 
forma vão comunicar com os alunos (por exemplo, a criação de um grupo no 
Whatsapp ou a utilização de uma ferramenta de videoconferência)  

● A atividade proposta aos alunos inicia-se pela exploração da plataforma 
Goodreads. O(A) professor(a) bibliotecário(a) explica como funciona a 
plataforma, mostra alguns livros de autores portugueses e os comentários 
feitos a esses livros. 

● É proposto aos alunos que se registem na plataforma e que depois a 
explorem, colocando as dúvidas que tiverem. 

● Os alunos deverão juntar à sua lista “My books” os livros que já leram e os que 
gostariam de ler. 

● Como último desafio, será pedido aos alunos que tentem localizar um dos 
seus  livros favoritos e que escrevam um comentário ou uma “review”. 
Se os(as) docentes assim o preferirem, os alunos podem enviar-lhes primeiro 
os seus textos, para receberem sugestões de melhoria. Em alternativa, 
poderão escrever diretamente na plataforma Goodreads. 

   

Recursos  Plataforma Goodreads - https://www.goodreads.com/ 
Whatsapp 
Ferramenta de videoconferência (por exemplo, Zoom - https://zoom.us/) 
 

   

 

Aprendizagens 
AcBE 

 

 Conhecimentos/ Capacidades:   
2. Escolhe leituras diversificadas, tendo por base critérios de qualidade e 
necessidades ou interesses específicos.  
5. Referencia leituras, integrando no seu crescimento pessoal a sua experiência 
e identidade enquanto leitor.  
9. Utiliza autónoma e proficientemente as tecnologias, as ferramentas digitais e 
a Internet para ler, escrever, partilhar e comunicar com diferentes finalidades. 
 
Atitudes/ Valores:  

Eu escolho. Eu recomendo. 
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2.  Mostra interesse e gosto pela leitura. 
3.  Participa na troca e debate de ideias. 
7.  Revela imaginação na compreensão e produção textual 

   

Articulação 
curricular possível 

 
Português – 11.º ano 
Escrever textos de opinião, apreciações críticas e exposições sobre um tema. 
Consultar em: 
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Aprendizagens_Essenciais/11_p
ortugues.pdf 

   

Observações  
Esta atividade pode ser adaptada para a disciplina de Inglês, uma vez que na 
plataforma Goodreads existem inúmeros livros e comentários em língua inglesa. 

 


