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LANGUE VIVANTE II

PORTUGAIS
Biblioteca digital para crianças lançada amanhã
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Muito se tem dito sobre os hábitos de leitura dos portugueses não serem os ideais, principalmente os dos mais novos
que, cada vez mais, se deixam enfeitiçar pela televisão e, acima de tudo, pela Internet. Como ultrapassar estas
dificuldades? Juntam-se os livros à Internet. Desta associação nasceu a Biblioteca de Livros Digitais, que disponibiliza
livros dirigidos a crianças e jovens para leitura online.
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"Esta surgjr uma nova forma de leitura", afirmou Carlos Correia, director do Centro de lnvestigação para TecnoIogias
Interactivas, responsável pelo projecto. Queremos privilegiar as crianças mais novas, de sete, oito anos, mas sem
deixar de lado as outras faixas etárias".

8
9
10

Apesar da majoria dos livros serem infantis, alguns já são dirigidos para adolescentes. "Eu, e a Isabel [Alçada] tivemos
um desafio: ajudar as crianças mais novas a usar a informática, nomeadamente o Magalhães, de uma forma que as
interesse."
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Na abertura, o site contará com nove livros digitais. alguns deles originais, outros já publicados, e durante o próximo
semestre serão colocados mais 35. Os que estarão lá inicialmente serão muito mais do que um texto num computador.
Permitirão folheá-los, contam com illustrações algumas delas animadas, e terão ainda a opção de serem Iidos por
actores. “É altamente criativo. Para os mais pequenos, o uso da voz por actores ajuda-as a ler melhor”.
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A Biblioteca de Livros Digitais pretende também criar uma rede social. Ao registarem-se, os utilizadores poderão
juntar-se como amigos e participar na secção Os Livros da Malta, onde cada um pode acrecentar algo no final de
qualquer livro.” O livro passa a pertencer a alguém”, sugere Carlos Correia.
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Esta biblioteca digital, criada em parceria com o Plano Nacional de Leitura, será apresentada amanhã de manhã na
Escola EB1 de Telheiras e enquadra-se no Cube de Leituras, uma iniciativa lançada em Junho do ano passad

Nuno Aguiar, "Público" , 17/12/2008
Htt// últimahora.público.clix.pt cultura
I. COMPREENSÂO DO TEXTO.
(O6 pontos)
1- Perguntas fechadas: Depois de ter lido texto responda por Verdadeiro ou Falso.
a) Os Portugueses, sobretudo os jovens, lêem muito
b) Criam-Ihes um novo método de leitura..
c) Este novo método é destinado sómente às crianças.
d) Além da leitura das obras este método permite também as crianças conhecerem-se.
2- Perguntas abertas: responde as perguntas seguintes baseando-se no texto:
a) O que é que a biblioteca de Livros Digitais?
b) Porque é a Biblioteca de livros Digitais foi criado?
c) Quais sao as vantagens da biblioteca de Livros Digitais?
d) Quantos livros vao ser colocados no site da Biblioteca ?

(02 pontos)

(02 pontos)
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3 - Escolha múltipla: Assinale a palavra ou expressão que mais aproxima no sentido de palavra ou expressão
sublinhada:
(01,5 pontos)
a) “... nao serem os ideais
* correctos

*melhores

*bons

b) “.....os dos mais novos ...se deixam enfeitiçar pela televisão..”
*Adultos
*adolescentes
*jovens
c) “...criado em parceria com o Plano Nacional de Leitura...”
* de acordo com
*conforme com
*com a ajuda de.

II- COMPETÊNCIA LINGUÍSTICA

( 08 pontos )

1- Substitua o complemento pelo pronome a ponto de ter uma frase correcta .
a)
b)
c)
d)

(04 pontos)

Coma Biblioteca Digital as crianças poderão entender bem o computador.
A Biblioteca permite aos jovens a compreensao das obras.
Cada menino tem encontrado o amigo na Biblioteca Digital
Entao cada escola deveria dar-vos a posibilidade de ter uma Biblioteca Digital.

2- Preencha o vazio pela preposição conveniente e faça a alteração se for necessário ( em-/ de / a/ com/ por)
(02 pontos)
Estamos contente ......................a criação deste novo método de ler as obras. Cada dia os meninos vão....................
a biblioteca para ler e encontrar os amigos. Alguns vêm............................o carro de escola, outros ......................
o autocarro e entram .........................o pátio da biblioteca.
3- Ponha cada frase na voz passiva ou activa vice –versa .
1)
2)
3)
4)

(02 pontos)

Mais tarde a internet vai modificar o modo de documentar-se
Qualquer obra que seja sera apropriada para as crianças.
Doravante a gente fazia dificilmente as pesquisas mas agora com a internet não.
Vocês vêem a importância do computador.

III- EXPRESSÃO ESCRITA: Trate um assunto

(06 pontos)

1)

Alguns dizem que Internet é boa para as crianças outros dizem o contrário. qual é o seu ponto de vista ?

2)

Ha quem considere a Internet como a maior ameaça à leitura. Está de acordo com essa ideia ?

