CLUBE DE LEITURA EM VOZ ALTA

O Clube de Leitura em Voz Alta foi um espaço de liberdade, um lugar onde se criaram
laços e um escape ao stress do dia a dia.

Ao longo do 2º período, o Clube de leitura em Voz Alta funcionou no Centro Cultural
Português, às terças-feiras, das 14:30 horas às 16:00 horas.
Contou inicialmente com a inscrição de 19 alunos, do 5º ao 7º ano, mas somente 12
alunos compareciam assiduamente.
Pretendeu-se com este Clube reunir um grupo de leitores num espaço descontraído,
livre de inibições, onde todos se sentissem parte dum coletivo e crescessem com ele e
em que todos colaborassem, tendo em atenção os seguintes objetivos:

- partilhar com os outros as nossas leituras preferidas numa situação protegida;
- praticar técnicas que tornam mais eficaz a nossa leitura em voz alta;
- desenvolver a nossa capacidade crítica relativamente aos textos;
- emprestar à linguagem escrita, o nosso corpo, a nossa voz e a nossa emoção e com
isso acrescentar interesse à leitura;
- seduzir novos leitores pelo convívio, pelo desenvolvimento de competências para
falar em público, pela descoberta de novos textos e autores.
- aumentar o número de bons leitores de uma comunidade.

Em cada sessão eram feitos exercícios de respiração, voz e expressão para vencer as
barreiras existentes, para reforçar a dinâmica do grupo e os laços entre todos de
maneira a que se ganhasse
corporais e vocais.

consciência das capacidades próprias de expressão,

Aceitaram o desafio de ler
em...
-coro;
-a sussurrar;
-fazendo vozes diferentes;
-carregando nos rr;
-lendo na língua dos pês;
-cantando;
-em ritmo rap;
-em câmara lenta;
-como

um

relato

de

futebol;
-como quem discursa num
comício;
-...

Os alunos entregaram-se a este projeto e participaram com grande entusismo e alegria
a atividades diferentes num lugar diferente.

