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A leitura – um bem essencial 

Para viver com autonomia, com plena consciência de si próprio e dos outros, para poder tomar 

decisões face à complexidade do mundo atual, para exercer uma cidadania ativa, é indispensável 

dominar a leitura. Determinante no desenvolvimento cognitivo, na formação do juízo crítico, no acesso 

à informação, na expressão, no enriquecimento cultural e em tantos outros domínios, é encarada 

como uma competência básica que todos os indivíduos devem adquirir para poderem aprender, 

trabalhar e realizar-se no mundo contemporâneo. 

in Programa do PNL 

 

1. Apresentação do plano 

O Plano Nacional de Leitura tem como objetivo central elevar os níveis de literacia e 

concretiza-se num conjunto de medidas destinadas a promover o alargamento e o 

aprofundamento dos hábitos de leitura e de escrita entre a população escolar.  

O documento que se apresenta tem por base as orientações do Plano Nacional de 

Leitura e pretende ser um documento orientador para todas as escolas do 

agrupamento de acordo com o estabelecido no Projeto Educativo. 

Tem como grande objetivo alargar as práticas de leitura em todas as escolas do 

agrupamento, abarcando três vertentes de atuação: leitura orientada pelo docente 

ou educadora; leitura informativa e de temas curriculares, leitura autónoma. 

Pretende-se, desta forma, introduzir no universo escolar e em diferentes contextos 

uma grande diversidade de leituras diárias, em diferentes suportes, a todos os 

alunos tendo em vista formar leitores autónomos e comprometidos com a leitura.  
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Para o desenvolvimento deste plano abrangente é indispensável a elaboração do 

Projeto de Leitura da Turma, da responsabilidade dos docentes dos diferentes 

conselhos de turma, titulares de turma e educadoras, tendo por base o diagnóstico 

das competências de leitura dos alunos, após o que se definirá o contributo de cada 

área curricular na consecução dos objetivos específicos para cada turma, bem como 

as atividades e ações a desenvolver.  

Este projeto, agregador das iniciativas conjuntas promotoras do gosto pela leitura e 

do desenvolvimento de competências de literacia, visa, ainda, o envolvimento das 

Bibliotecas Escolares em atividades de leitura informativa e autónoma, no fomento 

da leitura domiciliária e na participação dos pais na promoção da leitura.  

Às Bibliotecas Escolares compete a gestão dos recursos de leitura e a promoção do 

intercâmbio das obras de leitura orientada entre as escolas do pré-escolar, do 1º, 

2º e 3º ciclos e o incentivo à utilização dos serviços e recursos de leitura da 

Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva inserido no programa “Ler ajuda a crescer” para 

as escolas do 1º ciclo.  

Pretende-se, ainda, que o Projeto de Leitura da Turma configure e expresse a 

articulação com esta instituição no desenvolvimento de atividades de promoção de 

leitura. 

2. Objetivos 

Objetivos Gerais do Plano Nacional de Leitura 

• Promover a leitura, assumindo-a como fator de desenvolvimento individual e de 
progresso coletivo 

• Criar um ambiente social favorável à leitura. 

• Inventariar e valorizar práticas pedagógicas e outras atividades que estimulem o 
prazer de ler entre crianças, jovens e adultos. 

• Criar instrumentos que permitam definir metas cada vez mais precisas para o 
desenvolvimento da leitura. 

• Enriquecer as competências dos atores sociais, desenvolvendo a ação de 
professores e de mediadores de leitura, formais e informais. 

• Consolidar e ampliar o papel da Rede de Bibliotecas Públicas e da Rede de 
Bibliotecas Escolares no desenvolvimento de hábitos de leitura. 

• Atingir resultados gradualmente mais favoráveis em estudos nacionais e 
internacionais de avaliação de literacia. 

 

3. Orientações  

a. Orientações para o Pré-Escolar “Está na hora dos livros” 

 Inserir momentos de leitura diária, jogos e outras atividades lúdicas de contacto 

com livros nas atividades pedagógicas. 
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 Sensibilizar pais e encarregados de educação para a importância do livro e da 

leitura no desenvolvimento da criança. 

 Envolver os pais em atividades de promoção da leitura no jardim-de-infância e 

em casa. 

 Organizar bibliotecas nas salas de aula de forma a suscitar o interesse das 

crianças pelos livros. 

 Utilizar os recursos das Bibliotecas Escolares e da biblioteca digital do Plano 

Nacional de Leitura. 

 Trabalhar obras variadas para que as crianças contactem com grande 

diversidade de autores, de temas, de estilos, de ilustrações. 

 Envolver os pais em atividades de promoção da leitura no jardim-de-infância e 

em casa (projeto “Leitura em vai e vem”). 

 Promover o contacto com animadores e escritores das obras lidas. 

b. Orientações para o 1º Ciclo “Está na hora da leitura” 

 Inserir nas aulas dos vários anos do 1.º Ciclo uma hora diária dedicada à leitura 

e à escrita, centrada em livros ajustados aos interesses e níveis de competência 

linguística dos alunos.  

 Inserir na programação de outras actividades de momentos dedicados à leitura 

conjunta e ao contacto com livros, jornais e revistas ajustados aos interesses e 

níveis de competência linguística dos alunos.  

 Utilizar continuadamente nas aulas os recursos disponíveis das Bibliotecas 

Escolares e da Biblioteca Digital do PNL. 

 Utilizar os recursos da Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva –“ Bibliocaixas” - no 

incentivo à leitura recreativa e domiciliária. 

 Sensibilizar os pais para a importância da leitura no desenvolvimento dos seus 

educandos. 

 Promover o contacto com escritores e ilustradores.  

 Promover feiras do livro, concursos, jogos, prémios e iniciativas de carácter 

lúdico. 

c. Orientações para o 2º Ciclo “ Quanto mais livros melhor”  

 Inserir na programação semanal das aulas de Português tempos letivos 

dedicados a atividades de leitura e de escrita centradas em livros, ajustadas aos 

diferentes níveis de competência linguística dos alunos.  

 Inserir na programação das aulas de outras áreas curriculares momentos 

dedicados ao contacto com livros e à realização de atividades de leitura e escrita.  

 Inserir na programação de outras atividades - apoio ao estudo - momentos 

dedicados à leitura e à escrita e ao contacto com livros, jornais e revistas ajustados 

aos diferentes níveis de competência linguística dos alunos. 

 Utilizar continuadamente nas aulas os recursos disponíveis na Biblioteca Escolar, 

incluindo periódicos em versões impressa e on-line. 

 Trabalhar as obras mais adequadas para assegurar uma progressão efetiva dos 

alunos.  

 Promover o contacto com escritores e ilustradores das obras trabalhadas nas 

aulas. 
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 Promover feiras do livro, concursos, jogos, prémios e iniciativas de carácter 

lúdico. 

 

d. Orientações para o 3º ciclo “Navegar na Leitura” 

 Inserir na programação das aulas de Português tempos letivo dedicados à 

realização de atividades de leitura e escrita e ao contacto com livros e outros 

recursos de informação ajustados aos diferentes níveis de competência linguística 

dos alunos.  

 Inserir na programação das aulas de outras áreas curriculares de momentos 

dedicados a actividades de leitura e escrita e ao contacto com livros ajustados aos 

diferentes níveis de competência linguística dos alunos.  

 Inserir na programação de outras actividades momentos dedicados à leitura e 

escrita e ao contacto com livros, jornais e revistas ajustados aos diferentes níveis 

de competência linguística dos alunos. 

 Utilizar nas aulas os recursos disponíveis na Biblioteca Escolar, incluindo 

periódicos em versões impressa e on-line. 

 Promover feiras do livro, concursos, jogos, prémios e iniciativas de carácter 

lúdico. 

4. Objectivos específicos:  

I - Pré-escolar 

 Promover atividades de leitura. 
 Desenvolver diferentes estratégias de interesse pela leitura. 
 Incentivar a reprodução de rimas, lengalengas, canções, continuar ou terminar 
uma história…. 
 Envolver as crianças na seleção de livros. 
 Proporcionar momentos de leitura individual.  
 Envolver os pais e outros elementos da comunidade nas atividades de leitura 
(projeto “Leitura em vai e vem” e “voluntários da leitura”). 
 

II -1º ciclo 

 Promover atividades de leitura.  

 Envolver os alunos na seleção de obras de leitura. 

 Promover estratégias de interesse pela leitura: antes da leitura, durante e depois 

de ler. 

 Recorrer a diferentes tipos de leitura: orientada, informativa e autónoma. 

 Promover atividades de seleção de informação de acordo com os seus interesses 

e necessidades. 

 Envolver os pais e outros elementos da comunidade nas actividades de leitura. 

 Promover a obrigatoriedade da leitura domiciliária ao longo do ano e nas 
interrupções letivas. 
 

III - 2º Ciclo 

 Promover atividades de leitura.  
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 Promover estratégias de interesse pela leitura: antes da leitura, durante e depois 
de ler. 
 Recorrer a diferentes tipos de leitura: orientada, informativa e autónoma. 
 Promover atividades de seleção de informação de acordo com os seus interesses 

e necessidades. 
 Envolver os pais e outros elementos da comunidade nas atividades de leitura. 
 Recorrer à BE em tempos letivos para o desenvolvimento de atividades de 
leitura. 
 Promover a partilha de leituras e a participação em atividades relacionadas com 
a leitura. 
 Promover a obrigatoriedade da leitura domiciliária ao longo do ano e nas 
interrupções letivas. 
 

IV - 3º Ciclo 

 Promover atividades de leitura  
 Promover estratégias de interesse pela leitura: antes da leitura, durante e depois 

de ler. 
 Recorrer a diferentes tipos de leitura: orientada, informativa e autónoma. 
 Promover atividades de seleção de informação de acordo com os seus interesses 
e necessidades. 
 Recorrer à BE em tempos letivos para o desenvolvimento de atividades de 
leitura. 
 Promover a partilha de leituras e a participação em atividades relacionadas com 
a leitura 

 Desenvolver a capacidade de escrita associada às competências de leitura 
evidenciadas. 
 Promover a obrigatoriedade da leitura domiciliária ao longo do ano e nas 
interrupções letivas. 
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5. Atividades 

 Pré- 

escolar 

1º 

ciclo 

2º 

ciclo 

3º 

ciclo 

Semana da Leitura (semana dedicada à realização de  
diferentes atividades: leituras partilhadas; recitais de  
poesia; dramatização de histórias; Pare e leia ; leitura 
pelos pais, exposições, saraus literários.  

x x x x 

Leitura em vai e vem (todas as semanas as crianças levam 
um livro para casa, que será objeto de leitura em família) 

x    

Hora do conto (atividade de leitura orientada pela 
educadora) 

x    

Viajar nas histórias (atividade de leitura de um conto  
realizada pela equipa da biblioteca) 

x x   

Encontros com escritores/ ilustradores/ contadores de  
histórias, potenciadores do prazer de ler e ouvir ler. 

x x x x 

Já sei ler (promoção da leitura em família e a interação 

escola-família.)  

 x   

Caminho das Letras (utilização dos sistemas de 
multimédia facultados pelo PNL na aprendizagem da 
leitura no 1º ciclo) 

 x   

Utilização de recursos digitais de leitura – Biblioteca Digital 
do PNL in 

http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt/bibliotecadigital/ 

 x x  

Leitura orientada   x x x 

Leitura domiciliária x x x x 

Programa “Ler ajuda a crescer”da Biblioteca Lúcio Craveiro 
da  Silva (disponibilização de bibliocaixas para empréstimo 
domiciliário) 

 x   

Comemoração de efemérides relacionadas com a leitura: 

dia do livro, dia da poesia, dia do livro infantil  

x x x x 

aLer+ no Natal - declamação de poesia relacionado com o 
Natal e com a participação dos pais. 

 x x  

(Sobre)Mesa de Leituras – declamação de poesia    x x 

Concurso Concelhio de Leitura Braga aLer+  x x  

Concurso Nacional de Leitura    x 

Concursos de expressão escrita  x x x 

Feira do livro (a realizar anualmente na escola sede do 
Agrupamento e / ou nas escolas) 

x x x x 

Olimpíadas da Leitura   x x 

Ações de formação/ sensibilização para pais sobre a 
importância da leitura em contexto familiar 

x x x x 
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6. Avaliação  

a. Avaliação do Plano em todos os ciclos 

I. Avaliação das Atividades 

 Geradoras de aprendizagens significativas; 

 Motivadoras do prazer da leitura; 

 Respeitadoras das diferenças individuais e de grupos; 

 Potenciadoras do desenvolvimento da criatividade; 

 Favorecedoras do trabalho colaborativo; 

III. Avaliação dos Recursos 

 Obras de leitura orientada; 

 Obras de leitura recreativa; 

 Adequação dos recursos às faixas etárias e interesses dos utilizadores e dos 

projetos; 

IV. Avaliação dos Alunos 

 Avaliação diagnóstica das competências de leitura dos alunos; 

 Avaliação contínua com o fim de observar a evolução das competências leitoras 

dos alunos. 

b. Instrumentos de Avaliação 

 Projeto de Leitura da Turma; 

 Grelhas de observação;  

 Resultados escolares dos alunos; 

 Grau de participação dos alunos nas atividades e nos meios de divulgação e 

comunicação (blogues, boletim informativo e outras publicações escolares.) 

 Registos efetuados pelas crianças individualmente, em grupo ou em família (pré-

escolar). 
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Aprovado em CP de 26 /10/2016 

7. Anexos 

Pré-escolar 

Grau de consecução dos objectivos específicos 

TURMA:_____________ 

EDUCADOR(A):_____________________________________________ 

Objetivos específicos  
 

Realização  

diária 
 

Realização  

semanal 
 

Realização  

quinzenal 
 

Realização 

mensal 

Promover atividades de leitura.     

Desenvolver diferentes estratégias de 

interesse pela leitura. 

    

Incentivar a reprodução de rimas, 
lengalengas, canções, continuar ou 
terminar uma história. 

    

Envolver as crianças na seleção de livros.     

Proporcionar momentos de leitura 
individual.  

    

Envolver os pais e outros elementos da 
comunidade nas atividades de leitura. 

    

 

1ºCiclo 

Grau de consecução dos objectivos específicos 

TURMA:________________ 

PROFESSOR(A):___________________________________________ 

Objetivos específicos  
 

Realização  
diária 
 

Realização  
semanal 
 

Realização  
quinzenal 
 

Realização 
mensal 

Promover atividades de leitura. 
 

    

Desenvolver diferentes estratégias de 
interesse pela leitura. 

    

Incentivar a reprodução de rimas, 
lengalengas, canções, continuar ou terminar 
uma história. 

    

Envolver as crianças na seleção de livros. 
 

    

Proporcionar momentos de leitura individual  
 

    

Envolver os pais e outros elementos da 
comunidade nas atividades de leitura. 
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Incentivar a leitura domiciliária 
 

    

 

2º e 3º Ciclos 

Grau de consecução dos objectivos específicos 

TURMA:____________ 

Professor de Português :____________________________________ 

 

Objetivos específicos  
 

Realização  
diária 

 

Realização  
semanal 

 

Realização  
quinzenal 

 

Realização 
mensal 

Promover atividades de leitura. 
 

    

Desenvolver diferentes estratégias de 

interesse pela leitura. 

    

Promover atividades de leitura. 
 

    

Promover atividades de seleção de 
informação de acordo com os seus 
interesses e necessidades. 

    

Envolver os alunos na selecção de obras de 

leitura 
 

    

Promover estratégias de interesse pela 
leitura: antes da leitura, durante e depois 
de ler. 
 

    

Recorrer a diferentes tipos de leitura: 
orientada, informativa e autónoma. 
 

    

Recorrer à BE em tempos letivos para o 
desenvolvimento de atividades de leitura. 
 

    

Promover a partilha de leituras e a 
participação em atividades relacionadas 

com a leitura. 
 

    

Desenvolver a capacidade de escrita 
associada às competências de leitura  
evidenciadas. 

    

 
Promover e incentivar a leitura domiciliária. 
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