
 
 
 

 

  

 

PPllaannoo  ddee  AAççããoo  ddaass  BBiibblliiootteeccaass  ee  PPrroojjeettoo  aaLLeeRR++  ddoo  AAggrruuppaammeennttoo  ddee  EEssccoollaass  MMoosstteeiirroo  ee  CCáávvaaddoo  
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Plano de promoção de leitura do 
AEMC 

Apresenta orientações e  define 
atividades para todos os ciclos de 
escolaridade  

Uma estratégia para todo o 
agrupamento 

 
 

Projeto Leitura da 
Turma 

•Leitura orientada 

•Leitura domiciliária 

•Leitura  de temas 
curriculares 

COLABORAÇÃO  
Educadoras, docentes do 1º, 2º. e 3º ciclos 

Projeto Comunicação  
PARCERIAS 
 PNL; RBE; Biblioteca BLCS; Rede de 
Bibliotecas Escolares de Braga; Associações 
de Pais 

 

Envolvimento da comunidade 
 

(Sobre)mesa de leituras - 2.º e 3º ciclos 

Clube de Teatro - 2º e 3º ciclos 

Ler ajuda a crescer- BLCS 
Concurso concelhio de leitura Braga aler+ - 
3.º, 4.º, 5.º e 6.º ano 
Concurso Nacional de Leitura - 3º ciclo 
Voluntários da Leitura- pré- escolar 
 

 

 

 

Eventos e grupos de leitura 
 

Um olhar sobre o século XX - 9.º ano 

A Ler+ com QR codes - Projeto eTwinning- 

7.º ano 

A ler+ no Natal - 2.º e 3º ciclo  

Contos para ler, reler e contar - 2.º ciclos 

Feira do livro - 2º e 3.º ciclos 
 

Envolvimento da 
família/comunidade 
Pré-escolar- Leitura em vai e vem 
1º ciclo – Já sei ler 
2º ciclo - Contos para ler, reler e contar 
Sessão de formação para pais e filhos 
em ferramentas áudio - pré-escolar, 1.º 
e 2.º ciclos 
 

 

Envolvimento das Bibliotecas Escolares   
 

Tutores de leitura 
Sessões de leitura  
Encontro com escritores/contadores de 
histórias 

 

Envolvimento da escola/  
Envolvimento dos alunos 
Olimpíadas da leitura - 2.º e 3.º ciclos 
Li e gostei - 1.º ciclo 

Viajar nas histórias - pré-escolar e 1.º ciclo 
Concurso de ilustração de um postal - 1.º 
e 2.º ciclos 
Semana da Leitura - Todos os ciclos 
 
 

Promoção e dinâmicas de leitura  
 

Desafios entre livros - 2.º ciclo 
Hora do conto - pré-escolar 
Um leitor com super visão - 2º ciclo 
 



 
 
 

 

  

 

 

 
PROJETO EDUCATVO  

 

 
 

Dar cumprimento aos objetivos estratégicos traçados no PE:  

 
Objetivo estratégico 1: Melhorar as condições de aprendizagem, dos resultados dos alunos e do sucesso escolar  

 

 Alargar e aprofundar os hábitos de leitura da comunidade educativa.  

 Cumprimento das ações do plano de promoção de leitura do agrupamento.  

 Aumentar em 2% os índices de empréstimo domiciliário.  
 

 

Objetivo estratégico 2: Melhorar as condições de equidade tendo em vista a cidadania e o desenvolvimento social  
 

 Desenvolver, pelo menos, 2 atividades de promoção de leitura por ano abertas aos pais, em cada estabelecimento.  

 Organização e dinamização de eventos com a participação e contributo dos pais.  

 


