
 Vamos a votos! 
 

Inserido no projeto do 1.º ciclo 
Livros que nos fazem crescer 

 
 

2.º Ano 



 
 
 Incidindo nos temas previstos para a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento 

do 2.º ano, pretende-se essencialmente: 
 

•  Desenvolver competências de cidadania ativa 
• Desenvolver a leitura, a oralidade e a escrita  
  
 A atividade Vamos a votos! é desenvolvida semanalmente em todas as turmas do 

2.º ano, das 5 escolas do agrupamento. Os pais são envolvidos na parte final do 
projeto. Os produtos visam,  na sua maioria, melhorar a escola ou a comunidade 
local, são divulgados em todo o agrupamento e no blogue da biblioteca. São 
promovidas as competências sociais e de cidadania ativa e desenvolvidas 
diferentes literacias (Leitura, Escrita, Media, Informação, Digital Cientifica, 
Geográfica...) 

 
Apresentação do projeto - https://youtu.be/phAlbHP3nL4 

  

https://youtu.be/phAlbHP3nL4


Atividade 1- Animais como nós (2 a 3 sessões) 

 
 

Os Direitos das Crianças e dos Animais 
– Exploração conjunta  A turma é dividida em grupos de 2 

alunos e a cada grupo são 
atribuídos 2 livros. A seleção dos 
livros é realizada pela equipa da 
biblioteca e pelo professor titular. 
Cada aluno lê, no início do projeto, 
2 livros. 



Atividade 1- Animais como nós (cont.) 

 
 Mascote – construção partilhada  Bem estar animal e responsabilidade 

social – sessão com convidado 



Atividade 2 - Eleição dos Bichos (1/2 sessões) 

 
 

Exploração do livro – A eleição 
dos bichos - processo eleitoral 

Início da construção do Glossário – 
conceitos associados aos valores da 
democracia e processos democráticos 
  

Seleção, por grupo, de um livro candidato 



Atividade 3 – Campanha eleitoral (3/4 sessões) 

 
 Definição das regras para a 

campanha eleitoral, em 
grupo turma 

Construção dos 
boletins de voto e 
Cartão de Cidadão 



Atividade 3 – Campanha eleitoral (cont.) 

 
 Preparação da campanha - slogan, cartaz e discurso  



Atividade 3 – Campanha eleitoral (cont.) 

 
 Apresentação dos candidatos e 

eleição do melhor livro 

Período de reflexão e eleição formal 
(urna, boletins e mesas de voto, 
contagem e resultados), respeitando as 
regras do processo democrático. 



Atividade 4 – Chá com letras! (1 sessão) 

 
 Comunidade de Leitores com a participação das famílias 

 
 
 
 
 
 

Todos os alunos leem o livro vencedor 



Atividade 5 – Sou Cidadão! (3/4 sessões) 

 
 Desenvolvimento de um projeto de cidadania ativa em volta do livro vencedor 

 
Exemplo: 
 
Projeto realizado com base no livro A toupeira que queria saber quem lhe fizera 
aquilo na cabeça 
Objetivo - tentar atenuar o problema dos cocós no chão nos acessos à escola 
Produto - campanha de sensibilização  
- Carta aos vizinhos  
- Construção de uma história e publicação em vídeo   
https://youtu.be/jBlNqcC52cs   
- Concurso  Não envergonhe o seu cão, apanhe o cocó do chão!,  
aberto a alunos do 1.º ciclo de todas as escolas do concelho 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/jBlNqcC52cs
https://youtu.be/jBlNqcC52cs
https://youtu.be/jBlNqcC52cs
https://youtu.be/jBlNqcC52cs
https://youtu.be/jBlNqcC52cs
https://youtu.be/jBlNqcC52cs
https://youtu.be/jBlNqcC52cs
https://youtu.be/jBlNqcC52cs

