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Visibilidade do projecto 

• Cartaz de Divulgação 

• Outdoor  



Promoção da Leitura 

 

“Viajar nas histórias” 

 

 

Projecto de promoção e animação da leitura dinamizado por uma educadora , professoras 
bibliotecárias e outros convidados,  ao longo do ano lectivo,  destinado às crianças do pré – 
escolar e escolas do 1º ciclo.  

Actividades de leitura de obras destinadas a estas faixas etárias, desenvolvendo diferentes 
estratégias de interesse pela leitura. 

 

 

 

 

 

 
O nabo gigante, Alexis Tolstoi 

pelo “Partículas elementares” para os alunos  

do pré-escolar 



Promoção da leitura 

Obras lidas e exploradas com as crianças do pré-escolar: 

• Matias vai de viagem, Miriam Moss  

• Quero dormir carneiros traquinas, Alison  Ritchie 

• Ratinho Marinheiro, Luísa Ducla Soares 

• O macaco sem rabo, Elsa Pestana Magalhães  

• O sapo e o vasto mundo, Max Velthuijs 

• Lola na quinta, Ilse Loodts 

• Carmela, a galinha que queria ver o mar, Christian Jolibois 

 



Promoção de leitura 

“Viajar nas histórias“- Pré -escolar 



Promoção da leitura 

Obras lidas e exploradas com os alunos do 1º ciclo: 

• A história da baleia, de Elza Mesquita, Ana Pereira 

• As visitas do Pai Natal, José Viale Moutinho 

• Ninguém dá prendas ao Pai Natal, Ana Saldanha 

• Caneta Feliz, João Pedro Mésseder  

• A ovelhinha que veio para o jantar, Steve Smallman 

 



Promoção de leitura 

“Viajar nas histórias“- 1º ciclo 



Promoção da leitura 

 

Concurso de expressão escrita “Contar e ilustrar o Mosteiro” destinada aos alunos do 1º e 2º ciclos 

 

Objectivos: 

• Sensibilizar os alunos para o conhecimento e preservação do património cultural e histórico deste 
Mosteiro. 

 

• Transformar o património da área geográfica do agrupamento num espaço de novas aprendizagens.  

 

Fases 

• Lançamento do concurso de expressão escrita e de ilustração (1º, 2º e 3º ciclo); 

 

• Tratamento digital das ilustrações pelos alunos do 8º ano em Área de Projecto; 

 
• Composição e design gráfico a cargo do Projecto Comunicação. 

 



Promoção da leitura 

 Marcadores elaborados no âmbito do projecto “Contar e Ilustrar o Mosteiro” elaborados pelos 

alunos do 6º A, B e C em Área de Projecto (com a colaboração do projecto Comunicação). 



Promoção da leitura 

• O projecto «aler+ com o podcast» visou a utilização educativa de ferramentas da Web 2.0 em 
contexto de ensino aprendizagem no 1º e 2º ciclos.  

Objectivos  

• Rentabilizar a utilização de ferramentas da Web 2.0 no contexto das actividades curriculares. 

• Criar espaços para a leitura por prazer e ao encorajar os alunos a desenvolver a fluência e o gosto 
pela leitura. 



Promoção da leitura 

Ciclos de cinema “ Um livro. Um filme“ 

Projecção semanal de filmes baseados em livros.  



Eventos 

(Sobre)Mesa de leituras 

 

• Espectáculo musical e de declamação de poesia organizado pela Biblioteca Escolar em articulação 
com os docentes de Língua Portuguesa, Educação Musical e da Associação de Pais e com 
envolvimento da comunidade, integrada na Semana da Leitura. Teve a presença de 180 pais. 

Objectivos 

• Divulgar a poesia portuguesa. 



Eventos 

“Momentos musicais e poéticos” 

• Espectáculo de música, dança e poesia com acompanhamento musical. 

• Divulgação de poesia por alunas do 5º ano, do 8º ano e do 9º ano, com a participação das alunas 
do clube de dança e dos alunos do clube de música - www.clubedemusica.com. Teve a presença de 
250 pais. 

Objectivos  

• Dar a conhecer a poesia  portuguesa musicada. 



Bibliotecas Escolares 

Encontro com autores e ilustradores 

• João Pedro Mésseder (3º e 4ºanos) 

• Marta Neto (5º E, D e 7ºA)  

• Miguel Horta (7º anos)  

• Adriana Ferreira do Amaral (6º anos)  

• Fernando Pinheiro (Cursos EFA) 



Bibliotecas Escolares 

Participação em Concursos 

• Concurso Nacional de leitura  (Departamento de Línguas) – 102 alunos do 3º ciclo 

• Concurso “Braga aler+” (BE em articulação com os docentes de LP e titulares de turma e BLCS) – 260 

alunos do 1º ciclo e 85 alunos do 2º ciclo 

• Concurso mensal “Um leitor com supervisão” organizado pela BE – 150 alunos  

• Concurso “Faz lá um podcast” organizado pela BE –38 alunos do 1º e 2º ciclos 

• “Uma aventura no reino da Matemática” ( Laboratório de Matemática ) – 54 alunos do 1º, 2º e 3º ciclos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Vencedores do CNL ( escola)         Vencedora do Concurso Braga aler+    Vencedora do CNL ( fase distrital)    



Biblioteca Escolar 

• Blogue “Livros à solta” dinamizado pelos alunos do 2º e do 3º ciclos com recomendações de leitura.  



Articulação curricular 
 

 “Circuitos de Leitura “ envolveu os alunos do pré-escolar, 1º e 2º ciclos, 7º e 8º anos em articulação 
com o clube Prosepe, directores de turma, docentes de Estudo Acompanhado, EVT e ET. 

 

Objectivos 

• Comemorar o dia da árvore  

• Incutir conceitos, princípios, valores e atitudes que permitam uma utilização sustentável do 
ambiente florestal. 

 

Actividades  

• Leitura de obras relacionadas com a temática da floresta. Pesquisa biográfica e bibliográfica dos 
autores das obras abordadas. Produção de podcasts , ilustração de poemas e realização de um 
peddy - paper na área das Ciências que permitiu o contacto com a bibliografia relativa à educação 
ambiental. 

 



Articulação curricular  

Projecto PESES 

Exploração e dramatização de histórias  

 

•O dia em que a barriga rebentou, José Fanha 

•O menino gordo, José Viale Moutinho 

•Quem era eu antes  de mim, Inês de Barros Baptista 



Articulação curricular  

EVT 

 

• Leitura e ilustração das obras “ A árvore” e  “ A Floresta “ de Sophia de Mello Breyner Andersen 
pelos alunos do 5º e do 6º ano. 

• Exposição “As árvores de Sophia” na Semana da Leitura. 

 



Articulação curricular  

Educação Visual 

• Leitura  e exploração da obra “ História de uma Gaivota e do Gato que a ensinou a voar “ de Luis 
Sepúlveda. 

• Elaboração de bandas desenhadas pelos alunos do 7º ano. 



Envolvimento da comunidade 

Exposição/Concurso “Eu sou o que leio” 

• Desafio lançado aos pais, aos alunos, aos professores e aos 
funcionários para que se deixassem fotografar com o livro que 
andavam a ler ou que fosse da sua preferência e criassem 
uma imagem simbólica sobre o seu acto de leitura.  

• Exposição na Semana da Leitura e na Biblioteca Lúcio 
Craveiro da Silva de 18 a 30 de Abril para comemorar o dia 
do livro. 



Parcerias 

Projecto Comunicação 

• Elaboração de cartazes de divulgação do projecto; 

• Elaboração dos cartazes dos eventos relacionados com a promoção de leitura; 

• Composição e design gráfico dos livros digitais “Contar e ilustrar o Mosteiro”; 

• Registo fotográfico e tratamento digital das fotografias da exposição “Eu sou o que leio”. 

 

Jornal escolar 

• Divulgação de trabalhos realizados no âmbito deste projecto. 

 

PTE 

• Projecto Pigafetta 

• Formação a docentes “ O podcast na promoção da Leitura” e “ Criar e-books” 

 

Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva 

• Empréstimo de bibliocaixas às escolas do 1º ciclo 

 

Mosteiro de S. Martinho de Tibães 

• Concurso de expressão escrita 

 

 

 


