A Batalha vai ser renhida!!!

Livros
Autor

Título

1ª

Ondjaki

Ynary, menina das 5 tranças

1ª

Mia Couto

O gato e o escuro

1ª

Luísa Dacosta

Histórias com recadinho

2ª

Álvaro Magalhães

O senhor do seu nariz e outras histórias

2ª

David Machado

Os quatro comandantes da cama voadora

2ª

Nuno Caravela

Bando das Cavernas—Na maior há dez mil anos

Organizem-se em equipa e comecem já a ler!

Autor

Título

1ª

António Mota

Pedro Alecrim

1ª

Virginia Wolf

A viúva e o papagaio

1ª

Sophia de Mello Breyner, Pedro S.
Tavares

Os ciganos

1ª

Alice Vieira

Chocolate à chuva

2ª

Richard Zimler

O cão que comia a chuva

2ª

Valter Hugo Mãe

O paraíso são os outros

Autor

FORMA A TUA

EQUIPA

E VENCE ESTA
Título

3º
Escalão

1ª

Maria Teresa Maia Gonzalez

Cartas a Beatriz

1ª

Oscar Wilde

O fantasma de Canterville

1ª

Afonso Cruz

Os livros que devoraram o meu pai

1ª

Luis Sepúlveda

História de uma gaivota e do gato que a ensinou a voar

2ª

David Almond

O rapaz que nadava com as piranhas

2ª

Marc Lévi

Ladrão de Sombras

7º, 8º, 9º

BATALHA
LIVROS

DOS

 Qual o prazo de inscrição?
A inscrição das equipas deverá ser realizada, na Biblioteca Escolar, durante o
mês de outubro.

Fase Local: 7 a 11 de janeiro


O que é a Batalha dos Livros?

A Batalha dos Livros é um concurso que incentiva a leitura autónoma realizada
por alunos do 3º ao 12º ano de escolaridade. Encoraja a leitura de bons livros e a
competição saudável entre pares. Este concurso é uma iniciativa da Rede de Bibliotecas de Olhão (RBOlhão).



Como se processa a participação dos alunos?

Os estudantes participam lendo os livros que constam da lista apresentada
pela entidade promotora (RBO) para cada escalão, criando equipas e inscrevendo
-se nas BEs de cada agrupamento.


Quais são os escalões?

1º escalão - 3º e 4º anos
2º escalão - 5º e 6º anos
3º escalão - 7º, 8º e 9º anos
4º escalão - 10º, 11º e 12º



 Cada equipa deve ler as obras selecionadas para o seu escalão e responder,

por escrito, a um questionário constituído por 40 questões - 10 por livro. No caso
do 1º Escalão serão apenas 30 questões - 10 por livro.
- O tempo gasto com a realização do questionário será o elemento decisivo para o
desempate. O tempo limite é de 90 minutos.
- Por cada escalão será apurada uma equipa vencedora, que representará a escola na fase concelhia.
- Cada elemento da equipa receberá um certificado de participação.
- Os alunos das equipas vencedoras receberão um prémio e um certificado.

Fase Concelhia: 12 de março

Como se processa a “batalha”?

A “batalha” processa-se em duas fases: uma “local”, para apuramento da
equipa vencedora de cada escalão por escola (no 1º escalão, serão apuradas 2
equipas se o agrupamento tiver mais do que 1 escola EB2,3) e uma “concelhia”,
que coloca em confronto as equipas vencedoras de cada escola/agrupamento,
para apuramento dos vencedores concelhios.
Cada equipa, constituída por 4 elementos, deverá ter um nome e um lema. Para a fase local, as equipas terão que ler quatro obras (três no 1º escalão). Nesta
fase, os concorrentes responderão a 10 perguntas sobre cada um dos 3/4 livros
selecionados para o seu escalão. A resposta deverá ser sempre o título da obra
ou o nome do autor. As equipas que ficarem apuradas para a fase concelhia
terão de ler mais duas obras .
As provas de cada fase terão questões de todos os livros lidos até esse momento.


(data a definir por cada escola)

Quais são os benefícios para as crianças / jovens?

As crianças / jovens melhoram os seus hábitos de leitura e divertem-se numa
disputa saudável entre pares, envolvendo os colegas, os professores e a família.
Este concurso pretende ainda ser um contributo para a consecução dos objetivos
do currículo e metas de aprendizagem na disciplina de Português.

Nesta fase, usa-se a ferramenta Kahoot e as equipas concorrem em simultâneo.
As equipas irão responder a 30 questões sobre todas as obras lidas, projetadas
sequencialmente.
Têm 20 segundos para responder a cada questão, através da aplicação instalada
num tablet.

Vence a equipa que tiver obtido mais respostas corretas e que tenha sido mais
rápida a responder.
Os alunos das equipas vencedoras receberão um prémio e um certificado.

