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“A leitura suporta e ilustra a diferença, o pluralismo e a multiculturalidade, criando elos de in-
formação e de compreensão que nos ajudam a lidar com a heterogeneidade da Humanidade e a 
aceitarmos valores universais, unindo-nos em torno dos direitos humanos, na construção de so-
ciedades inclusivas.” 

Em http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt/escolas/projectos.php?idTipoProjecto=21 

INFORMAÇÃO 

 Entre os dias 04 e 15 de abril de 2016 a Biblioteca Escolar proporcionará um 
conjunto de atividades que visam, a par da promoção da leitura, criar momentos de 
reflexão em torno de questões determinantes como são de facto os valores. 

Para tal propõe uma abordagem à obra “O Principezinho” de Antoine de Saint- Exu-
péry, publicada pela primeira vez em 6 de abril de 1943. 

Descrição da atividade: Em diversos espaços da Escola de Ribamar vai estar repre-
sentada a viagem do personagem principal. Esta maravilhosa sequência apresenta 
diversos personagens plenos de simbolismo: o rei (aluna do 3ºciclo), o vaidoso (re-
presentado pelos alunos do pré-escolar), o homem bebêdo (aluno do 3ºciclo), o 
homem de negócios, (aluna do 2ºciclo) o acendedor de candeeiros, o geógrafo, 
(alunos do 2ºciclo) a raposa (aluno do 2ºciclo) a rosa (aluna do 2ºciclo)e a serpente 
(alunos do 2ºciclo).  



Na comunidade de Ribamar vai ser divulgada a atividade a decorrer na escola, dis-
ponibilizados diversos capítulos e pensamentos/frases mais significativas do livro. 

Paralelamente a esta “Viagem” a biblioteca propõe: 

Atividade Destinatários 

Audio conto e jogo do reconto com base 
em imagens. 
Jogo da memória com base nos perso-
nagens do livro. 

Alunos com NEEP e alunos do pré-
escolar. 

Visualização do filme “O Pequeno Prín-
cipe”(Duração 94m). 
Principezinho articulado – expressão 
plástica 

1º e 2ºano 

Jogo dos provérbios – associar provér-
bios aos diversos personagens. 

3ºe 4ºano 

Quebra cabeças e acróstico 2ºciclo 

Acróstico e reflexão a partir das mensa-
gens relacionadas com cada persona-
gem. 

3ºciclo  

Divulgar a atividade a decorrer na esco-
la. 
Disponibilizar os diversos capítulos (um 
em cada local). 
Distribuir pensamentos/frases. 

Comunidade de Ribamar 

 

Os professores que pretendam participar nas atividades deverão inscrever a respetiva turma na 
biblioteca.  
 
As Escolas e Jardins sem biblioteca podem aceder aos materiais que disponibilizei na plataforma 
ou requisitar outros para o mail da biblioteca de Ribamar bibcribamar1@gmail.com 
Para além dos materiais disponibilizados na plataforma, a biblioteca produziu um jogo da memória 
com os personagens da obra e uma sequência de imagens (formato A5) para serem trabalhadas na 
sequência do áudio-conto. Existe ainda, para ser requisitado, o filme baseado no livro e o livro em 
SPC (PDF). 
 
Na EB1 da Lourinhã a informação sobre a Semana da Leitura já foi divulgada aos docentes que 
procederam à respectiva inscrição nas atividades. 
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