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AEFGA — Projeto Os Sentidos da Leitura  — Círculos de Leitura  

A ideia subjacente aos CL é organizar a aula de modo a ter pequenos grupos de alunos 
(heterogéneos) a ler e a discutir livros que escolheram. 

Pressupostos metodológicos: 
Grupos diferentes leem livros diferentes 

Os grupos são temporários (por livro) 

A discussão parte dos alunos que assumem papéis diferentes em cada sessão de leitura 
Os encontros são regulares e calendarizados 

O prazo para completar o CL é fixado previamente 
A avaliação baseia-se na observação do professor e na auto e heteroavaliação dos alunos 

Quando um círculo termina, há uma apresentação de cada grupo à turma 
A discussão parte dos alunos que assumem diferentes papéis em cada sessão de leitura: 

O Presidente da sessão 

O Senhor dos excertos  
O Explorador das ligações 

O Mágico das palavras 
 

Tarefas: 

O Presidente da sessão: elaborar uma lista de questões que o grupo possa discutir (o que se sentiu ou pensou enquan-
to se lia), liderar a discussão pedindo a cada colega que desempenhe o seu papel, solicitando reações aos outros mem-

bros do grupo e no final distribuir e registar os papéis que cada membro vai assumir na próxima sessão. 
O Senhor dos excertos: escolher 2 ou 3 passagens que o grupo deve reler ou discutir. O excerto é lido em voz alta ou 

silenciosamente e o senhor dos excertos justifica a sua escolha, pedindo aos membros do grupo as suas reações. 
O Explorador das ligações: encontrar no que lê as ligações possíveis com o meio envolvente, com a vida real ou com 

outras leituras. Na discussão de grupo dá conta das suas experiências pessoais durante a leitura, pedindo aos elementos 

do grupo as suas reacções. 
O Mágico das palavras: procurar o significado das palavras desconhecidas e inseri-las em frases criadas por si. 

 
Antes da apresentação, durante 2/3 sessões, os alunos assumem, ainda, os papéis de Ilustrador, Investigador, Via-

jante e Narrador. Podem também desenvolver uma atividade de escrita (ex: escreve uma carta a um amigo recomen-

dando o livro; escreve uma carta de uma personagem para outra; escreve um episódio que tenha ocorrido antes ou 
depois dos acontecimentos narrados no livro…) 

 
Tarefas: 

O Ilustrador: reagir graficamente ao texto (desenho, colagem, gráficos, etc.) a reação pode ter a ver com a leitura glo-

bal, com uma passagem, uma personagem, etc. 
O Investigador: procurar elementos relacionados com o livro: autor, outros livros que escreveu, época, problemas apre-

sentados, etc. 
O Viajante: reconstituir os lugares onde decorre a ação, onde as personagens vivem, por onde passam, etc. 

O Narrador: fazer um breve resumo do livro que será lido posteriormente no grupo turma. 
 

Calendarização: 

 
1ª sessão – Organização dos grupos ( 6 grupos de 4 alunos),  definição do nome, apresentação dos livros e seleção de  

um livro por grupo  
 

2ª sessão à 5ª sessão – Explicação do projeto (passagem de um vídeo). Leitura silenciosa ( 20 minutos) - Desenvolvi-

mento da actividade – Aplicação das fichas e sua discussão dentro do grupo – Cada aluno vai desempenhar o papel atri-
buído. Organização da próxima sessão (rotação dos papéis).  

 
6ª sessão — Seleção do conto a apresentar. Definição da forma de apresentação. Desenvolvimento de uma atividade de 

escrita, comum a todos os alunos do grupo. Definição dos novos papéis. - Ilustrador, Investigador, Viajante e Nar-
rador.   

 

7ª sessão à 11ª sessão — Aplicação dos novos papéis e preparação das apresentações.  
 

12 ª sessão e 13ª sessão – Organização e Apresentação dos projetos.  Discussão e avaliação.  
 

 

 
 



Livros / Grupos  Sessões — contos e/ou páginas 

O Mercador de coisa nenhuma 
Nome do Grupo _______________________ 
1–  
2–  
3–  
4–  

 
1ª –  
2ª –  
3ª –  
4ª —  

Trinta por uma linha 
Nome do Grupo _______________________ 
1–  
2–  
3–  
4–  

 
1ª –  
2ª –  
3ª– 
4ª –  

O senhor do seu nariz e outras histórias 
Nome do Grupo _______________________ 
1–  
2–  
3–  
4–  

 
1ª –  
2ª –  
3ª –  
4ª –  

Queres ouvir? Eu conto 
Nome do Grupo _______________________ 
1–  
2–  
3–  
4–  

 
1ª –  
2ª –  
3ª –  
4ª –  

A Arca do Tesouro  e/ou Robertices 
Nome do Grupo _______________________ 
1–  
2–  
3–  
4–  

 
1ª -  
2ª -  
3ª –   
4ª -   
 

Contos para a infância  
Nome do Grupo _______________________ 
1–  
2–  
3–  
4–  

 
1ª –  
2ª –  
3ª –  
4ª –  

 Grupos de trabalho, lista dos livros e planeamento das sessões (exemplo 3º ano) 

AEFGA — Projecto Os Sentidos da Leitura — Círculo de leitura         



AEFGA — Projeto Os Sentidos da Leitura — Círculo de leitura  

 
Nome do grupo: ___________________  

 

Ficha 1 - O Presidente da sessão  
 

 Distribui as fichas conforme os papéis. Relembra que cada elemento tem 20 minutos para ler e 20 minutos para pre-

parar a sua ficha. 

 Faz uma lista de questões sobre a história para colocares aos teus colegas. 

 Vais dirigir, depois, a discussão. Pede ao Senhor dos excertos, ao Mágico das palavras e ao Explorador das 
ligações para apresentarem o seu trabalho. Coloca, no final, as tuas questões.  

 Verifica se todos entenderam a história e regista como correu a sessão, nas observações. 

 Terminada a discussão, distribui os papéis para a próxima sessão e regista na folha de organização.   

 

Sessão nº1   Conto:                     

Nome:  

Lista de questões: 

 

 

 

 

 

 

Observações: 

Sessão nº3  Conto:                      

Nome:  

Lista de questões: 

 

 

 

 

 

 

Observações: 

Sessão nº2  Conto:                        

Nome:  

Lista de questões: 

 

 

 

 

 

 

Observações: 

Sessão nº4   Conto:                        

Nome:  

Lista de questões: 

 

 

 

 

 

 

Observações: 



AEFGA — Projeto Os Sentidos da Leitura — Círculo de leitura  

      Nome do grupo: ___________________  
 

Ficha 2 - O Senhor dos Excertos 
 

O teu papel é escolher algumas partes do texto que merecem ser lembradas. Podes ser tu a lê-

las, podes pedir a outro membro do grupo que leia ou podes pedir que todos leiam em silêncio, 
para discutirem de seguida. 

As razões para escolher um excerto podem ser várias: Importante / Divertido / Bem escrito / 
Informativo / Surpreendente / Embaraçoso / Controverso / Estimulante / Emocionante... 

Sessão nº1   Conto:              

Nome:  

Página e parágrafo: 

 

Modo de Leitura: 

 

Razão da escolha: 

 

Página e parágrafo: 

 

Modo de Leitura: 

 

Razão da escolha: 

 

 

Observações: 

Sessão nº2  Conto:               

Nome:  

Página e parágrafo: 

 

Modo de Leitura: 

 

Razão da escolha: 

 

Página e parágrafo: 

 

Modo de Leitura: 

 

Razão da escolha: 

 

 

Observações: 

Sessão nº3  Conto:            

Nome:  

Página e parágrafo: 

 

Modo de Leitura: 

 

Razão da escolha: 

 

Página e parágrafo: 

 

Modo de Leitura: 

 

Razão da escolha: 

 

 

Observações: 

Sessão nº4  Conto:            

Nome:  

Página e parágrafo: 

 

Modo de Leitura: 

 

Razão da escolha: 

 

Página e parágrafo: 

 

Modo de Leitura: 

 

Razão da escolha: 

 

 

Observações: 

 



 

AEFGA — Projecto Os Sentidos da Leitura — Círculo de leitura        
Nome do grupo: ___________________  
 

Ficha 3 - O Explorador das ligações 
 

O teu papel é encontrar as ligações entre a história e a vida real. Podes registar ligações com a tua vida pes-
soal, com o que se passa na escola, com o que se passa no Mundo, com o que se passou noutra época ou 
com outros livros.  

Sessão nº1   Conto:                

Nome:  

1- 

 

 

2- 

 

 

3- 

 

 

4- 

 

 

Observações: 

Sessão nº2  Conto:                

Nome:  

1- 

 

 

2- 

 

 

3- 

 

 

4- 

 

 

Observações: 

Sessão nº3  Conto:                

Nome:  

1- 

 

 

2- 

 

 

3- 

 

 

4- 

 

 

Observações: 

Sessão nº4  Conto:                

Nome:  

1- 

 

 

2- 

 

 

3- 

 

 

4- 

 

 

Observações: 

2015/2016 



Ficha 4 - O Mágico das palavras 
 

O teu papel é escolher algumas palavras importantes na leitura do livro. Podes também registar as palavras novas ou 
pouco comuns e procurar no dicionário o seu significado. Depois cria uma nova frase, em que as utilizes. 

Sessão nº1   Conto:                

Nome:  

- Palavra ________________ (Pág.____Parágrafo ____) 

Significado _____________________________ 
Frase criada por ti, com a palavra 

______________________________________________ 
- Palavra ________________ (Pág.____Parágrafo ____) 

Significado _____________________________ 

Frase criada por ti, com a palavra 
______________________________________________ 

- Palavra ________________ (Pág.____Parágrafo ____) 
Significado _____________________________ 

Frase criada por ti, com a palavra 
______________________________________________ 

- Palavra ________________ (Pág.____Parágrafo ____) 

Significado _____________________________ 
Frase criada por ti, com a palavra 

______________________________________________ 
- Palavra ________________ (Pág.____Parágrafo ____) 

Significado _____________________________ 

Frase criada por ti, com a palavra 
______________________________________________ 

- Palavra ________________ (Pág.____Parágrafo ____) 
Significado _____________________________ 

Frase criada por ti, com a palavra 
______________________________________________ 

- Palavra ________________ (Pág.____Parágrafo ____) 

Significado _____________________________ 
Frase criada por ti, com a palavra 

______________________________________________ 
 

Sessão nº2   Conto:                

Nome:  

- Palavra ________________ (Pág.____Parágrafo ____) 

Significado _____________________________ 
Frase criada por ti, com a palavra 

______________________________________________ 
- Palavra ________________ (Pág.____Parágrafo ____) 

Significado _____________________________ 

Frase criada por ti, com a palavra 
______________________________________________ 

- Palavra ________________ (Pág.____Parágrafo ____) 
Significado _____________________________ 

Frase criada por ti, com a palavra 
______________________________________________ 

- Palavra ________________ (Pág.____Parágrafo ____) 

Significado _____________________________ 
Frase criada por ti, com a palavra 

______________________________________________ 
- Palavra ________________ (Pág.____Parágrafo ____) 

Significado _____________________________ 

Frase criada por ti, com a palavra 
______________________________________________ 

- Palavra ________________ (Pág.____Parágrafo ____) 
Significado _____________________________ 

Frase criada por ti, com a palavra 
______________________________________________ 

- Palavra ________________ (Pág.____Parágrafo ____) 

Significado _____________________________ 
Frase criada por ti, com a palavra 

______________________________________________ 
 

Sessão nº3   Conto:                

Nome:  

- Palavra ________________ (Pág.____Parágrafo ____) 

Significado _____________________________ 
Frase criada por ti, com a palavra 

______________________________________________ 
- Palavra ________________ (Pág.____Parágrafo ____) 

Significado _____________________________ 

Frase criada por ti, com a palavra 
______________________________________________ 

- Palavra ________________ (Pág.____Parágrafo ____) 
Significado _____________________________ 

Frase criada por ti, com a palavra 
______________________________________________ 

- Palavra ________________ (Pág.____Parágrafo ____) 

Significado _____________________________ 
Frase criada por ti, com a palavra 

______________________________________________ 
- Palavra ________________ (Pág.____Parágrafo ____) 

Significado _____________________________ 

Frase criada por ti, com a palavra 
______________________________________________ 

- Palavra ________________ (Pág.____Parágrafo ____) 
Significado _____________________________ 

Frase criada por ti, com a palavra 
______________________________________________ 

- Palavra ________________ (Pág.____Parágrafo ____) 

Significado _____________________________ 
Frase criada por ti, com a palavra 

______________________________________________ 
 

Sessão nº4   Conto:                

Nome:  

- Palavra ________________ (Pág.____Parágrafo ____) 

Significado _____________________________ 
Frase criada por ti, com a palavra 

______________________________________________ 
- Palavra ________________ (Pág.____Parágrafo ____) 

Significado _____________________________ 

Frase criada por ti, com a palavra 
______________________________________________ 

- Palavra ________________ (Pág.____Parágrafo ____) 
Significado _____________________________ 

Frase criada por ti, com a palavra 
______________________________________________ 

- Palavra ________________ (Pág.____Parágrafo ____) 

Significado _____________________________ 
Frase criada por ti, com a palavra 

______________________________________________ 
- Palavra ________________ (Pág.____Parágrafo ____) 

Significado _____________________________ 

Frase criada por ti, com a palavra 
______________________________________________ 

- Palavra ________________ (Pág.____Parágrafo ____) 
Significado _____________________________ 

Frase criada por ti, com a palavra 
______________________________________________ 

- Palavra ________________ (Pág.____Parágrafo ____) 

Significado _____________________________ 
Frase criada por ti, com a palavra 

______________________________________________ 
 

AEFGA — Projeto Os Sentidos da Leitura — Círculo de leitura      Nome do grupo: ________________ 



 
Ficha 5 - O Ilustrador 

 

 O teu papel é ilustrar a história escolhida ou o que sentiste enquanto a lias. Podes fazer um desenho, utili-
zar recortes, fazer caricaturas, construir gráficos ou esquemas. Podes acrescentar palavras ou frases.  

 

AEFGA — Projeto Os Sentidos da Leitura — Círculo de leitura  

      Nome do grupo: ___________________  Nome: _________________________________  



 
Ficha 6 - O Investigador 

 
A tua tarefa é procurar alguma informação acerca da história escolhida. Podes investigar sobre o autor, a época em 
que se situa a ação, os temas abordados na história ou outro assunto referido que queiras desenvolver.      

 

 

AEFGA — Projeto Os Sentidos da Leitura — Círculo de leitura  

      Nome do grupo: ___________________ Nome: __________________________ 



 
Ficha 7 -  O Viajante 

 

O tua tarefa é investigar os lugares onde ocorre a ação, onde as personagens vivem ou os locais referidos 
na história. Deves escrever sobre eles e construir mapas, recolher imagens ou fazer desenhos. 

Locais identificados: 

 
 

 
 

 

Resultados da investigação: 
 

AEFGA — Projecto Os Sentidos da Leitura — Círculo de leitura  

      Nome do grupo: ___________________ Nome: __________________________ 



 
Ficha 8 - O Narrador 

 

A tua tarefa é realizar um resumo da história. Deves primeiro assinalar os acontecimentos e as personagens mais 
importantes. Depois constrói o resumo, com  introdução, desenvolvimento e conclusão.  

 

Listagem dos acontecimentos: 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 
 

Título:_______________________________________________________ 
 

Resumo: 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________

AEFGA — Projeto Os Sentidos da Leitura — Círculo de leitura  

      Nome do grupo: ___________________ Nome: __________________________ 



Ficha de Avaliação - Apresentação do livro/conto ___________________ 

Avaliação Global do Trabalho Apresentado e alunos que se destacaram 
(o que pode ser melhorado, o que gostámos mais e os alunos que apresentaram melhor) 

Conhecimento do Livro              Muito bom        Bom      Suficiente      Insuficiente     

Organização                             Muito bom        Bom      Suficiente      Insuficiente     

Forma de Apresentação             Muito bom        Bom      Suficiente      Insuficiente     

Interesse                                 Muito bom        Bom      Suficiente      Insuficiente     

Ficha de Avaliação - Apresentação do livro/conto ___________________ 

Avaliação Global do Trabalho Apresentado e alunos que se destacaram 
(o que pode ser melhorado, o que gostámos mais e os alunos que apresentaram melhor) 

Conhecimento do Livro              Muito bom        Bom      Suficiente      Insuficiente     

Organização                             Muito bom        Bom      Suficiente      Insuficiente     

Forma de Apresentação             Muito bom        Bom      Suficiente      Insuficiente     

Interesse                                 Muito bom        Bom      Suficiente      Insuficiente     

Ficha de Avaliação - Apresentação do livro/conto ___________________ 

Avaliação Global do Trabalho Apresentado e alunos que se destacaram 
(o que pode ser melhorado, o que gostámos mais e os alunos que apresentaram melhor) 

Conhecimento do Livro              Muito bom        Bom      Suficiente      Insuficiente     

Organização                             Muito bom        Bom      Suficiente      Insuficiente     

Forma de Apresentação             Muito bom        Bom      Suficiente      Insuficiente     

Interesse                                 Muito bom        Bom      Suficiente      Insuficiente     

Ficha de Avaliação - Apresentação do livro/conto ___________________ 

Avaliação Global do Trabalho Apresentado e alunos que se destacaram 
(o que pode ser melhorado, o que gostámos mais e os alunos que apresentaram melhor) 

Conhecimento do Livro              Muito bom        Bom      Suficiente      Insuficiente     

Organização                             Muito bom        Bom      Suficiente      Insuficiente     

Forma de Apresentação             Muito bom        Bom      Suficiente      Insuficiente     

Interesse                                 Muito bom        Bom      Suficiente      Insuficiente     

Ficha de Avaliação - Apresentação do livro/conto ___________________ 

Avaliação Global do Trabalho Apresentado e alunos que se destacaram 
(o que pode ser melhorado, o que gostámos mais e os alunos que apresentaram melhor) 

Conhecimento do Livro              Muito bom        Bom      Suficiente      Insuficiente     

Organização                             Muito bom        Bom      Suficiente      Insuficiente     

Forma de Apresentação             Muito bom        Bom      Suficiente      Insuficiente     

Interesse                                 Muito bom        Bom      Suficiente      Insuficiente     



Avaliação Global do Trabalho 

Ficha de Auto Avaliação   Nome do Grupo    

 
 Livro trabalhado   

Aluno____________________________ 

Segui as orientações da professora 
 Sempre 

 Quase sempre 
 Raramente 

Cumpri as leituras  

 Sempre 
 Quase sempre 

 Raramente 
Trouxe o material necessário a cada sessão 

 Sempre 
 Quase sempre 

 Raramente 

Cumpri o papel que me estava destinado em cada sessão 
 Sempre 

 Quase sempre 
 Raramente 

Tive um comportamento que permitiu ao grupo um bom 

trabalho (respeito, aceitação, organização, partilha…) 
 Sempre 

 Quase sempre 
 Raramente 

Na apresentação do trabalho cumpri as minhas tarefas e fui 
eficaz na comunicação 

 Sempre 

 Quase sempre 
 Raramente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aluno____________________________ 

Segui as orientações da professora 
 Sempre 

 Quase sempre 
 Raramente 

Cumpri as leituras  

 Sempre 
 Quase sempre 

 Raramente 
Trouxe o material necessário a cada sessão 

 Sempre 
 Quase sempre 

 Raramente 

Cumpri o papel que me estava destinado em cada sessão 
 Sempre 

 Quase sempre 
 Raramente 

Tive um comportamento que permitiu ao grupo um bom 

trabalho (respeito, aceitação, organização, partilha…) 
 Sempre 

 Quase sempre 
 Raramente 

Na apresentação do trabalho cumpri as minhas tarefas e fui 
eficaz na comunicação 

 Sempre 

 Quase sempre 
 Raramente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aluno____________________________ 

Segui as orientações da professora 
 Sempre 

 Quase sempre 
 Raramente 

Cumpri as leituras  

 Sempre 
 Quase sempre 

 Raramente 
Trouxe o material necessário a cada sessão 

 Sempre 
 Quase sempre 

 Raramente 

Cumpri o papel que me estava destinado em cada sessão 
 Sempre 

 Quase sempre 
 Raramente 

Tive um comportamento que permitiu ao grupo um bom 

trabalho (respeito, aceitação, organização, partilha…) 
 Sempre 

 Quase sempre 
 Raramente 

Na apresentação do trabalho cumpri as minhas tarefas e fui 
eficaz na comunicação 

 Sempre 

 Quase sempre 
 Raramente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aluno____________________________ 

Segui as orientações da professora 
 Sempre 

 Quase sempre 
 Raramente 

Cumpri as leituras  

 Sempre 
 Quase sempre 

 Raramente 
Trouxe o material necessário a cada sessão 

 Sempre 
 Quase sempre 

 Raramente 

Cumpri o papel que me estava destinado em cada sessão 
 Sempre 

 Quase sempre 
 Raramente 

Tive um comportamento que permitiu ao grupo um bom 

trabalho (respeito, aceitação, organização, partilha…) 
 Sempre 

 Quase sempre 
 Raramente 

Na apresentação do trabalho cumpri as minhas tarefas e fui 
eficaz na comunicação 

 Sempre 

 Quase sempre 
 Raramente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


