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Projeto 

Um Livro 
Um Mundo 

A Vila das Cores 
vista pelos alunos e 

apresentada pelo  seu 
criador  -   

- Bruno Magina  

Comunidade 

O Escritor apresenta 
a obra a E. 
Educação 

Um Livro 

A Vila das Cores, 
de Bruno Magina  

 2º, 3º ciclos 

(1ºPeríodo) 

Um Mundo 

de sentidos inferidos e 
de atividades de caráter 

curricular e 
extracurricular 

Curricular 

 Língua  Portuguesa 
– a palavra, 
construção e 

simbologia do texto  

Curricular 

 Educação Visual – a 
ilustração, simbologia  

e recriação da cor 

Extracurricular 
Cidadania  

Vila – metáfora da 
sociedade; Cores – 

metáfora da diferença 

Comunidade  
parceria com a  

ES Artística António 
Arroio  

 

BE sessões de 
reflexão – working in 
progess – porta-voz 

das turmas (por ciclo) 
dialogam  
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Áreas 
contempladas 

no projeto 

Literacia da 
Escrita 

 2º e 3º ciclos 

Literacia dos 
Média 

2º e 3º ciclos  

Comunidade 

 

Literacia da 
Leitura 

2º e 3º ciclos  
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Literacia da 
Leitura 

Sintonia entre domínios 

(oralidade, leitura, escrita, 
gramática) 

 

Tema da obra - valores 
inferidos – matriz cultural 

e de cidadania  

 

Carácter simbólico e 
estético do texto – 

metáfora, comparação… 

dinâmica e metamorfose 
do texto 

Constatação das 
regularidades da 

língua – gramática, 
estrutura de suporte 

do sentido 

 

Leitura 
individual; em 

grupo; em coro… 

Compreensão 
progressiva da 

organização do texto – 
análise das categorias 

da narrativa… 
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Literacia da 
Escrita 

Sintonia entre domínios 

(oralidade, leitura, escrita, 
gramática) 

 

Exposição sobre 
sentidos e valores 

inferidos – verbaliza o 
sentido figurativo do 

texto 

 

 Redação sobre a 
relação existente 
entre palavras e 

ilustrações 

Assume o olhar 
de uma 

personagem… 

 

Recriação do 
texto… 

Reescrita da história a 
partir da perspetiva de 

personagens 
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Literacia dos 
Média 

Sintonia entre domínios 

(oralidade, leitura, escrita, 
gramática) 

 

Pesquisa sobre as 
temáticas e valores 

 

 Realização de 
registo audiovisual  

Criação de e-book… 

Página de Jornal 
digital… 

 

Pesquisa sobre o 
escritor Bruno 

Magina 
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ES Artística 
António Arroio 

parceria  

Cinema 
Making of do 

projeto 
concretizado pelos 

alunos 

Ilustração 

Cor 
Workshop 

Visita de estudo 
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Educação 
para a saúde 
e cidadania 

 

Aceitação 
da diferença 

 

Sexualidade 

Bullyng  

Preconceito 
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Avaliação 

do projeto  

Um Livro Um Mundo 

Instrumentos a definir 
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