
 
  

 

Plano de Ação das Bibliotecas e Projecto aLer+ do Agrupamento de Escolas Mosteiro e CávadoPlano de Ação das Bibliotecas e Projecto aLer+ do Agrupamento de Escolas Mosteiro e Cávado  

Plano de promoção de leitura do AEMC 

 

Define 3 domínios de intervenção: 

Fomentar o gosto pela leitura 
Adquirir hábitos de leitura 

Melhorar a compreensão leitora 

 

Traça objetivos por nível e ciclo de ensino 

 

Apresenta orientaçõese sugestões de lei-

turas e atividades 

 

Pré-Escolar “Está na hora dos livros”  

1ºciclo “Está na hora da leitura” 
2.º ciclo“ Quanto mais livros melhor” 

3.º ciclo“Navegar na Leitura” 

 

    (Disponível na página Web da BE) 

PROJETO DE LEITURA DA TURMA (PCT) 

 

4 vertentes de atuação: leitura orientada; lei-

tura informativa e de temas curriculares, leitu-
ra recreativa e leitura autónoma.  

Contributo de cada área curricular na consecu-

ção dos objectos específicos para cada turma, 

bem como as actividades e acções a desenvol-

LER+ PARA SER MELHOR 

 
 

Uma estratégia para toda a Escola 

Envolvimento da comunidade educativa 

Relações interdisciplinares 

Envolvimento dos alunos  

 

Promoção da leitura 

Visibilidade da Leitura 
Recomendações entre alunos 

 

Eventos de leitura 

 

Envolvimento da família / comunidade 

 

 

PROJETOS ENVOLVIDOS 

 

COMUNICAÇÃO 

PESES 
CONNECTING CLASSROOMS  

PROSEPE 

LEITURA EM VAI E VEM 

JÁ SEI LER 

JORNAL ESCOLAR 

PARCERIAS 

RBE 

Biblioteca BLCS/ Serviço de Apoio às 

Bibliotecas Escolares  
Associações de Pais 

Concurso de marcadores “ A leitura é o 

meu mundo” ( pré-escolar, 1º, 2º, 3º ciclos) 

Exposição/ concurso “Eu sou o que leio+” 

(Comunidade educativa) 

CONCURSO DE EXPRESSÃO ESCRITA 

“Histórias em viagem”. Edição de e-books 

– 1º, 2º ciclos e 7º ano (LP/Titulares Turma/

EVT/BE) 
“VIAJAR NAS HISTÓRIAS”- Dinamização 

de histórias ( pré-escolar e 1º ciclo). 

CONCURSO DE LEITURA “Sou um aluno/a 

aler+- 3º, 4º anos e 2º ciclo. (LP/EA/BE) 

CONCURSO NACIONAL DE LEITURA– 3º 

ciclo (LP/BE) 

Visitas dos alunos do 1ºe 2º ano à BLCS 

Recital de Poesia (LP/ BE) 

Encontros com escritores/ ilustradores 

Semana da Leitura 
TEATRO 

(Sobre)MESA DE LEITURAS — Declama-

ção de poesia, dança e música (LP/ BE/

Clube de dança, Associação de Pais) 

CRIAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM BLOGUES  

http://www.livrosasoltanocavado.blogspot.com/ 

http://becre-cavado.blogspot.com/ 

http://mosteiroecavado6.blogspot.com 
 

http://www.livrosasoltanocavado.blogspot.com/
http://becre-cavado.blogspot.com/
http://mosteiroecavado6.blogspot.com


CONHECER MELHOR FAZER MELHOR SER MELHOR 

  
Conhece modelos de pesquisa e métodos 
de trabalho e de estudo 

  
  
  
Conhece as regras de funcionamento da 
língua (oral, escrita) 

  
  

  
Conhece a importância do carácter 
transversal da leitura na interpretação 
do mundo 

  
  

  
Conhece as TIC como fonte de informação, 
comunicação e aprendizagem. 
  
  

  
Aplica modelos de pesquisa e técnicas de 
estudo variadas conducentes à sua autono-
mia 

  
  
Aplica correctamente de forma explícita 
regras de funcionamento da língua, nas 
vertentes oral e escrita 

  
  

Tem hábitos de leitura e competências 
no domínio das literacias. 

  
  
  

Utiliza correctamente as TIC na construção 
do conhecimento. 

  
  
  

  
  

  
Aplica modelos de pesquisa e técnicas de 
estudo variadas de forma autónoma e 
consciente da sua importância para o 
sucesso educativo. 
  
Utiliza correctamente a língua portugue-
sa, reconhecendo a sua importância para 
a sua valorização pessoal e social, nas 
diferentes áreas do saber 

  
Manifesta o prazer de ler reconhe-
cendo a sua importância para a sua 
valorização pessoal e social. 
  
  
Adopta as TIC na construção e manifes-
tação dos diferentes saberes. 
  

Este Plano, cujas palavras-chave são a articulação e a transversalidade, apoia a concretização do perfil de competências do aluno do Agrupamen-

to de Escolas Mosteiro e Cávado, definidas no seu Projecto Educativo, na globalidade e em particular: 

A equipa coordenadora do projecto aLeR+ 
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