
Biblioteca Escolar



PROPOSTA DE ATIVIDADE

A Biblioteca Escolar convida alunos e

famílias a conhecerem "Robinson Crusoé"

de Daniel Defoe, uma obra recomendada

pelo Plano Nacional de Leitura. 



Um náufrago que sobrevive a tempestades e

furacões, a piratas gananciosos, a selvagens

canibais e à vida solitária numa ilha deserta.

Com imaginação e habilidade, constrói casas,

barcos e ferramentas que lhe permitem viver

décadas longe da civilização. Mas é em Sexta-

Feira, um nativo que ele salva da escravidão,

que encontra a verdadeira humanidade.

Descobre todas as aventuras deste herói na

mais famosa narrativa de viagens.

ROBINSON CRUSOÉ



Clika aqui.

LER O LIVRO DIGITAL

https://www.fabula.pt/media/books/August2019/kkPkBdPjpu7mpCFDc3E4.pdf


Ver o Filme

Apanhado numa violentíssima tempestade no mar, o jovem inglês Robinson Crusoé

vê o seu navio afundar, com toda a tripulação a bordo. Depois de muito lutar para

sobreviver, consegue atracar numa pequena ilha do Pacífico, com o seu cão. Ali

conhece um papagaio de espírito aventureiro que sonha viajar pelo mundo. Apesar

de viver em paz e sintonia com todos os outros animais que lá habitam, a verdade é

que o pobre papagaio se aborrece com o excesso de beleza e monotonia daquele

lugar. É através dele que Robinson se torna amigo de todos, criando-se um elo de

entreajuda e cumplicidade. Essa amizade revelar-se-á fundamental quando se

virem obrigados a lutar contra um grupo de gatos malvados – também eles

náufragos –, que desejam assumir o controlo da pequena ilha.

Um filme de animação realizado por Vincent Kesteloot e Ben Stassen que se inspira

na célebre obra de Daniel Defoe.

Clika aqui...

https://drive.google.com/file/d/1x75VT_BjyQQjooKoSxqcjju4BNWQp7GV/view?usp=sharing


Após a Leitura, escrever um pequeno comentário sobre a

Obra, referindo a opinião pessoal sobre a obra (a parte

preferida, os aspetos menos positivos, etc...)

 Envie-nos para: 



Clica aqui...

FACEBOOK

besaveos@gmail.com

EMAIL

https://www.facebook.com/campaign/landing.php?&campaign_id=1558000019&extra_1=s%7Cc%7C294695960388%7Cb%7Cfacebook%7C&placement=&creative=294695960388&keyword=facebook&partner_id=googlesem&extra_2=campaignid%3D1558000019%26adgroupid%3D58741229683%26matchtype%3Db%26network%3Dg%26source%3Dnotmobile%26search_or_content%3Ds%26device%3Dc%26devicemodel%3D%26adposition%3D1t1%26target%3D%26targetid%3Dkwd-11403291%26loc_physical_ms%3D20878%26loc_interest_ms%3D%26feeditemid%3D%26param1%3D%26param2%3D&gclid=EAIaIQobChMIpobj55eP5gIVTdreCh0_cAONEAAYASAAEgJiHfD_BwE
https://www.facebook.com/BEOrdemSantiago/


Visita o Blog da Biblioteca Escolar

Clika aqui

https://bibliotecasescolaresaeos.blogspot.com/

