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ESCOLA A LER 
 

A ação “Escola a ler, da responsabilidade da Rede de Bibliotecas Escolares, do Plano Nacional de Leitura 2027 e da Direção-Geral da Educação, 

resulta da agregação das propostas da RBE e do PNL2027, respeitantes à ação “Escola a ler, integrada no Plano Escola+ 21/23. Esta iniciativa, que 

será implementada entre 03/01/2022 2 31/07/2023, visa trabalhar a leitura e constituir uma rede colaborativa de trabalho e partilha no âmbito 

desta medida.  

Para fundamentar este projeto, partilhamos a seguinte apresentação:  

 

https://view.genial.ly/62861614fd4e0d00185fe8b2/presentation-copia-copia-leitura-orientada-escola-a-ler 

 

Atividades selecionadas no âmbito da ação “Escola a ler”: 

1. Leitura orientada; 

2. Tempo para ler e pensar;  

3. Livr’à mão;  

4. Vou levar-te comigo! 

Esta seleção tem como objetivo central promover a formação de leitores, ou seja, o domínio progressivo da compreensão leitora e o gosto 

genuíno pelos livros e a leitura, apostando-se num trabalho conjunto e articulado entre as quatro ações selecionadas, os conteúdos das várias 

disciplinas e a leitura lúdica. Pretendemos demonstrar que, a partir de escolhas e práticas de leitura por prazer, também se aprende de um modo 

significativo e duradouro, uma vez que essas aprendizagens assentam no envolvimento, motivação, abertura e disponibilidade intrínsecas do 

sujeito leitor. Por esta via, a ação “Escola a ler” é por nós assumida como um projeto que pretende contrariar movimentos de afastamento 

https://view.genial.ly/62861614fd4e0d00185fe8b2/presentation-copia-copia-leitura-orientada-escola-a-ler
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gradual da leitura e da relação íntima com o livro de crianças e jovens. 

 

Ações 
 

 

LOSA 
Leitura Orientada em sala de 

aula 

Vou levar-te 
comigo! 

Livro à mão 
 

 

Tempo para ler e 
pensar 

 
Em que consiste 

 
 

Leitura orientada em sala de aula, por 
professores e alunos, de um mesmo livro. 
Prática da leitura e da escrita como uma 
rotina das turmas, lendo 1 hora por dia no 
1.º ciclo e 1 hora por semana no 2.º ciclo 
do Ensino Básico. As aulas são as 
situações em que todos os alunos 
participam, devendo criar oportunidades 
para que descubram o que os livros 
contêm e o prazer que podem dar. 

 

Dinamização periódica de 
sessões de requisição 
domiciliária na biblioteca 
escolar, em articulação 
com os docentes da turma 
e com recurso a estratégias 
motivadoras. 

 

Leitura silenciosa de um 
livro, que o aluno traz 
sempre consigo, em 
momentos letivos 
autorizados pelo 
professor ou definidos 
pelo agrupamento. 

Leitura e exploração de 
livros, jornais, revistas 
e/ ou outros materiais 
de leitura na biblioteca 
escolar/sala de aula, em 
articulação com 
docentes de diferentes 
áreas curriculares, com 
periodicidade e tempo 
estipulados.  

 

Objetivos 

 

• Proporcionar igualdade de 
oportunidades no domínio da 
compreensão leitora. 

• Estimular a prática regular e 
continuada da leitura e da escrita. 

• Desenvolver competências de leitura, 
melhorando a fluência e a 
compreensão leitoras. 

• Promover a literacia literária como 
instrumento para a fruição de textos 
gradativamente mais extensos e 

• Desenvolver hábitos de 
uso da biblioteca. 

• Criar hábitos de leitura. 

• Promover o contacto 
com diferentes 
realidades, despertando 
a curiosidade sobre o 
mundo. 

• Estimular a curiosidade 
e o desejo de ler. 

• Incentivar o gosto por 
ler. 

• Criar e desenvolver o 
hábito de ler por 
prazer. 

• Promover a aquisição 
de vocabulário. 

• Promover o 
conhecimento da 
língua. 

• Proporcionar o 
contacto dos alunos 

• Promover momentos 
para falar de livros e 
leituras. 

• Criar hábitos leitores. 

• Desenvolver 
capacidades de 
argumentação. 

• Desenvolver a 
linguagem oral e 
escrita. 

• Estimular o 
pensamento crítico e a 
participação cívica. 
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complexos, que garantem o gosto de 
ler. 

com livros que os 
motivem. 

• Aumentar o gosto pela 
leitura de diferentes 
géneros e tipologias. 
 
 

• Desenvolver a fruição 
estética do texto 
literário. 

Objetivos específicos 

• Trabalhar com os alunos competências 
leitoras. 

• Promover o sucesso escolar. 
 

• Criar leitores. 

• Desenvolver uma 
relação afetiva com os 
livros e a leitura. 

 

• Aumentar o desejo e o 
prazer de ler através de 
práticas continuadas 
de leitura. 

• Explorar e ler textos de 
diferentes tipologias e 
suportes, na biblioteca 
escolar/sala de aula. 

 

• Trabalhar com os alunos a promoção da leitura, para que no final do ano letivo, cada um tenha lido, pelo menos, três obras 
(em qualquer formato) de acordo com a ação em que esteja envolvido. 

• Apelar ao sentido estético das obras literárias: o texto, as ilustrações, o formato, etc.  

• Estimular a imaginação do leitor, incentivando e apoiando a criação de trabalhos relacionados com a leitura, nos mais variados 
formatos. 

 

Público-alvo 1º ciclo                     2º ciclo Todos os ciclos 3º ciclo/Secundário 

Responsáveis Professoras bibliotecárias (Lígia Pereira, Graça Ribeiro e Angelina Cristino)e Equipa do projeto: 
Dénis Conceição, Eliana Costa, Sílvia Silva, Olga Barbosa, Lúcia Campos, Ana Oliveira, Isabel Moreira, Maria Isabel Martins, Isabel 

Maria Gonçalves, Suzana Cruz Oliveira, Diná Lopes Leal, Marco António Barata. 

Corresponsáveis Professor Titular de 
turma (PTT) 

Professor 
Português 

Professor Titular turma 
Professor bibliotecário 
Auxiliar Ação Educativa 
Responsável de escola 
(1ºCEB) 

Docentes de qualquer 
disciplina 

PTT 
Professor de 
CD/Português 
DT 
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Periodicidade  1 hora diária 1 hora semanal 1º ciclo - requisição 
semanal/quinzenal. 
2ºciclo-requisição 

quinzenal. 

Diária: 10 minutos a ler 
com horário definido.  
Momentos definidos pelo 
professor.  

Mensal 
 

Disciplinas/áreas 
envolvidas 

Escrevilendo 
Domínios de 
Autonomia Curricular 
 

Português 
DAC 
TIC 
Apoio ao Estudo 

 
 

Todas Cidadania e 
Desenvolvimento; 
História, Domínios de 
Autonomia Curricular. 
Português; Filosofia; TIC; 
Apoio ao estudo 

Operacionalização 
 

O Professor Bibliotecário envia a lista das 
obras existentes para os professores 
titulares/professores de 
Português/Escrevilendo para a respetiva 
seleção. 
 
De acordo com o Plano de Inovação, as 
horas do Escrevilendo (7h semanais no 
1º ciclo e 50 minutos no 2º ciclo) são para 
trabalhar, em articulação com a 
biblioteca escolar, a literacia da leitura, 
revertendo para a concretização desta 
ação. 
No 6º ano de escolaridade, para além da 
disciplina de Português, poderão ser 
rentabilizadas as horas de apoio ao 
estudo. 
 
A distribuição das obras selecionadas 
(10/12 exemplares por título) em cada 

Definição de um horário 

para cada turma ir à 

biblioteca requisitar os 

livros; 

Escolha autónoma dos 

livros, pelos alunos; 

Elaboração de uma ficha de 

registo para empréstimo, 

em todas as escolas; 

Envolvimento da 

associação de pais/E.E. na 

confeção de sacos para 

esta atividade;  

• Nos 10 Minutos a ler; 

• Em momentos letivos 

autorizados pelo 

professor (sempre que 

exista um tempo livre 

na aula: final de 

tarefas/ atividades, 

entre outros); 

• Em aulas de 

substituição. 

 

Em articulação com o 
professor da sala de aula, 
serão planificadas e 
calendarizadas sessões de 
leitura, análise, debate, 
discussão, etc. com base 
nos textos lidos pelos 
alunos. 



                                                                                        Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro 
                                                                            Código 160568 

5 
 

escola, ficará a cargo do responsável por 
escola/biblioteca escolar.  

A calendarização do circuito das obras, 
para o 1º ciclo, será apresentada 
posteriormente.  
 
No caso do 2º ciclo, a rotatividade das 
obras faz-se em articulação com a 
Biblioteca e os professores de Português. 

Possibilidade de 

articulação com o Projeto 

“já sei ler”.  

Articulação com o projeto 

Melhor leitor do Mundo. 

 

 
Local de leitura 

 
Sala de aula/Biblioteca escolar 
 
 
 

 
Biblioteca escolar 
 

 
Sala de aula 
Qualquer espaço da 
escola. 
 

  
Biblioteca escolar 

Produtos Exposições dos trabalhos dos alunos:  
gravações/podcasts/vídeos/teatro/entre 
outros. 

Gravações/podcasts/vídeos 
 

Criação de um mural 
(digital ou impresso) por 
turma para divulgar as 
sugestões de leitura dos 
livros lidos. 

Murais digitais; Stories; 
outras aplicações digitais. 

 
 
 
 
 
Resultados 
esperados/Indicadores 

• Os alunos trabalham, no mínimo, 6 

obras no 1º ciclo e, no mínimo, 3 obras 

no 2º ciclo. 

• Criação de um trabalho, por obra lida, 

nos mais variados formatos, apelando 

ao sentido estético das obras 

literárias: o texto, as ilustrações, o 

material acompanhante, etc. e à 

imaginação do leitor. 

• No final de cada 

semestre: 

- o aluno do 1º ciclo leu, no 

mínimo, 6 obras. 

- o aluno do 2º ciclo leu, no 

mínimo, 3 obras. 

 

• No final do 

semestre/ano letivo 

cada aluno leu, pelo 

menos, 5 obras (em 

qualquer formato). 

• 5% alunos criaram um 

diário de leituras 

(personalizado). 

• Número de sessões 
realizadas. 

• Número de turmas 
envolvidas. 

• Número de trabalhos 
produzidos. 
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• Melhoria dos resultados escolares em 

50% dos alunos que apresentam 

dificuldades nas competências 

leitoras. 

• 75% dos alunos (por 
ano de escolaridade) 
envolvidos na ação. 

• Questionários. 

 
Recursos * 

• Ferramentas digitais para apoio ao 
trabalho dos alunos, PB e Professores, 
que vão sendo definidos consoante o 
tipo de trabalhos a concretizar (Padlet, 
Podcast e outras). 

• Listas das obras para leitura orientada 
por anos de escolaridade. 

• RBE e PNL. 

Acervo das BE. 
Biblioteca Municipal. 
Guiões de atividades. 
Referencial Aprender com 
a Biblioteca Escolar (AcBE).  
 
 

Acervo das BE. 
Livros que os alunos 
trazem de casa. 
Livros elaborados pelos 
alunos. 
 

Acervo da BE. 
Documentos/textos dos 
alunos. 
 

Metodologia • Apresentação da candidatura ao Projeto Escola a ler, ao Conselho Pedagógico, a 23 de fevereiro. 

• Construção do projeto entre março e abril.  

• Apresentação do projeto ao Conselho Pedagógico em maio. 

• Formação/sensibilização dos elementos da Equipa do projeto. 

•   Reuniões mensais com os corresponsáveis para preparação das atividades, monitorização das ações em curso e implementação   

de eventuais ajustes das mesmas e/ou sugestões de melhoria ou alterações que as enriqueçam. 

•   Uma reunião, no final de cada semestre, para avaliar o impacto do projeto na resolução da problemática inicial e concretização 
dos objetivos.  

 

Calendarização Período de aplicação – anos letivos de 2021/2022 e 2022/2023  

Avaliação • Com base nos resultados esperados e indicadores de desempenho.  

• Instrumentos de avaliação  
o Produtos realizados pelos alunos.  
o Grelhas de observação.  
o Formulários/questionários.  
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o Grelhas com indicadores de avaliação de leitura. 

o Registos de avaliação de cada disciplina 

 

* Recursos necessários: 

• Material impresso: livro – títulos atualizados e que abarquem os diferentes géneros literários; revistas; jornais; etc.  

• Material não livro. 

• Computador. 

• Tablets. 

• Material de escrita e de suporte de escrita.  

• Material de ilustração. 

• Fichas de apoio – impresso.  

• Ecrã. 

• Videoprojector. 

• Equipamento de gravação áudio e vídeo.  

• Ligação à Internet.  

 

 

 

 

 


