Introdução
Esta pasta contém informações sobre
a exposição e os respetivos materiais
de apoio, incluindo dicas para os
professores e/ou responsáveis que
vão trabalhar com ela. Inclui também
folhetos de divulgação dirigidos a
escolas ou a outras instituições que
possam ter interesse. Inclui ainda
um conciso manual de montagem da
exposição.
Conteúdo
• Introdução
• Livro de exercícios 1 (9 - 12 anos)
• Livro de exercícios 2 (13 - 15 anos)
• Dicas para os professores/
responsáveis da exposição
• Manual de montagem
• Folhetos
A exposição
A exposição Ler e Escrever com Anne
Frank foi concebida inicialmente para
crianças com idades compreendidas
entre os 9 e os 15 anos (pode também
ser utilizada noutras idades e/
ou em contextos diferentes). Os
materiais de apoio consistem em
dois livros de exercícios: um para
crianças entre os 9 e os 12 anos e
outro para adolescentes entre os 13
e os 15 anos. Esta exposição, que
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conta a história de Anne Frank, foi
concebida especificamente para
crianças e adolescentes. É dada
uma atenção especial ao Diário
de Anne Frank, mas o seu livro
de contos e livro de frases bonitas
também são tidos em conta.

Procedimentos
A exposição é fácil de montar. O
manual de montagem explica passo
a passo como a exposição deve ser
montada e dá dicas para criar uma
atmosfera de leitura e de escrita
agradável.

Objetivos
1 Conhecer Anne Frank enquanto
escritora;
2 Incentivar a leitura e escrita,
tomando a Anne Frank como um
exemplo, utilizando exercícios
criativos;
3 Aprender factos relevantes sobre a
história da família Frank.

O programa
Os professores/responsáveis da
exposição devem montá-la no seu
local e depois promovê-la (utilizando
os folhetos de divulgação) junto
de outras escolas/locais próximos
de interesse. Os professores/
responsáveis devem também
encarregar-se de receber os grupos
que visitem a exposição. Deve incluir-se o endereço de email da escola/
biblioteca ou do local de exposição
no folheto de divulgação. Está
disponível um manual para cada livro
de exercícios, que descreve passo a
passo como receber os grupos e como
proceder durante a visita à exposição.

O melhor local para a exposição é
uma biblioteca, se possível.
Materiais de apoio
Os materiais de apoio estão
disponíveis online gratuitamente no
site da Anne Frank House (www.
annefrank.org). Também podem ser
encontradas dicas para os professores/
responsáveis da exposição. Estas
dicas são destinadas à pessoa que
supervisionará a exposição (por
exemplo, o bibliotecário), mas também
para os professores.

Boa sorte com a organização e a
implementação deste projeto.
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