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Jornadas do Livro e do Direito do Autor 2020  

20 -24 de abril de 2020  

Um novo começo 

 

Aqui estão algumas ideias e sugestões realizáveis no contexto atual:  

• Ler textos ou biografias sobre pessoas, que tiveram de começar de novo (depois de uma 
guerra, uma catástrofe natural, um exílio, uma doença, ...), 

• Ler histórias sobre crianças/adultos que estão começando um novo capítulo nas suas vidas 
(por exemplo, ir para uma nova escola, aceitar um novo membro na família, superar um 
luto, começar um novo emprego, ousar uma nova relação, etc.), 

• Abordar livros sobre pessoas que voluntariamente optaram por viver algo novo (por 
exemplo, exploradores, pessoas que mudaram o seu modo de vida ou que quiseram dar a 
volta ao mundo, etc.), 

• Procurar, através de livros especializados ou em sites infantis, evoluções ou pessoas que na 
história são consideradas como uma mudança ou relacionadas a um novo começo (por 
exemplo, eletricidade, desenvolvimento da internet, Martin Luther King, Gutenberg, etc.), 

• Consultar livros especializados ou páginas web infantis em busca dos momentos da História 
que levaram a um novo começo (por exemplo, guerras mundiais, catástrofes, a queda do 
Muro de Berlim, ...), 
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• Refletir, com a ajuda de livros especializados e de História onde no futuro haverá 
necessidade de um novo começo e como poderá parecer (proteção da natureza e dos 
animais, clima, desenvolvimento sustentável, relação com as redes sociais, ...), 

• Desenhar ou escrever as suas próprias histórias ou inventar histórias fantásticas que 
representem um novo começo, especialmente no que diz respeito à crise que estamos a 
viver,  

• Procurar ou escrever poemas sobre este tema.  

 

Como fazer concretamente? 

• Ler histórias, falar sobre elas, mudá-las, desenvolvê-las, contá-las de outro ponto de 
vista, ... (ficheiro áudio, documento de texto ou multimédia, vídeo, StopMotion,...) 

• Reescrever uma história sob a forma de uma peça de teatro e/ou reproduzi-la 
(vídeo),  

• Inventar uma história, escrevê-la e ilustra-la (texto ou documento multimédia), 
• Contar uma história com figuras/objetos e coloque-os numa caixa de sapatos (Book 

in a box) https://www.edumedia.lu/lesson/book-in-a-box/, 
• Criar um trailer para um livro (Booktrailer) (eventualmente para o Ciclo 4) 

https://www.edumedia.lu/lesson/booktrailer-spannender-kann-lesen-nicht-sein/  

 

Encontrará outras ideias em formato de ficheiros no site www.edumedia.lu  

 

  

 

  

 


