
1 
 

Projeto aLer+ - Plano de Intervenção 2014-15 

Os agrupamentos de escolas que já integram a Rede aLer+ são convidados a apresentarem um 

Plano de Intervenção que evidencie a centralidade da leitura e envolva os jardins de infância e as 

escolas num projeto articulado de desenvolvimento de um Agrupamento Leitor. 

1 - IDENTIFICAÇÃO da INSTITUIÇÃO 

Nome do agrupamento ou da escola não agrupada 

Agrupamento de Escolas Mosteiro e Cávado 

1.1. Morada 

Rua, código postal e localidade 

Rua da Veiguinha- Panóias  

4700-760 Braga  

1.2. Concelho 

Braga 

1.3. Email institucional 

eb23@mosteiroecavado.net 

1.4. Telefone 

253300620 

1.5. N.º de estabelecimentos do agrupamento 

13 

1.6. Níveis de educação e de ensino do agrupamento/ da escola 

|X| a) Educação Pré-escolar 

|X| b) Ensino Básico | 1º Ciclo 

|X| c) Ensino Básico | 2º Ciclo 

|X| d) Ensino Básico | 3º Ciclo 

|_| e) Ensino Secundário 

|_| f) Nível Básico | Cursos Profissionais 

|_| g) Nível Secundário | Cursos Profissionais 

|X| h) Nível Básico | Cursos Vocacionais 

|_| i) Nível Secundário | Cursos Vocacionais 

|_| j) Nível Básico | Educação e Formação de Adultos 

|_| l) Nível Secundário | Educação e Formação de Adultos 

|_| m) Outro(s) 

Qual/quais? 

Saber+ Artes 

1.7. População escolar 

Número total de crianças e alunos da escola/ do agrupamento 

1190 

1.7.1. N.º de salas |educação pré-escolar 

6 

1.7.2. N.º de turmas | Ensino Básico | 1º ciclo 

6 

1.7.3. N.º de turmas | Ensino Básico | 2º ciclo 

Incluir também cursos profissionais e vocacionais - alíneas c), f) e h) 

10 

1.7.4. N.º de turmas | Ensino Básico | 3º ciclo 

Incluir também cursos profissionais e vocacionais - alíneas d), f) e h) 

16 

 

1.8. Biblioteca(s) Escolar(es) 

Número de(s) BE(s) da escola/ do agrupamento 

2 

1.9. Biblioteca Pública 

Designação da Biblioteca Municipal associada 

Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva 

2 - Plano de Intervenção 

Designação 

Mais leitura, mais cidadania. 
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2.1. Descrição sumária do Plano de Intervenção 

Com este projeto pretende-se intensificar e cimentar hábitos de leitura nas crianças e alunos do 

Agrupamento e responder de forma concertada aos objetivos do Projeto Educativo dando 

"Cumprimento das ações do plano de promoção de leitura do agrupamento" e, dessa forma, 

alcançar a meta estabelecida "Aumentar em 2% os índices de empréstimo domiciliário nas escolas 

do agrupamento." Pretende-se ainda aproximar a escola da família e esta das atividades de leitura 

através da "Organização e dinamização de eventos de leitura com a participação e contributo dos 

pais". 

3 - LINHAS ESTRATÉGICAS DO Plano de Intervenção 

A leitura deverá ser elemento central das atividades e iniciativas e ser cruzada com diversas áreas 

do saber. 

 

DOMÍNIO 1 - Estratégia para toda a escola/ todo o agrupamento: 

Este domínio aborda um conjunto de condições de base para o desenvolvimento do projeto, pelo 

que todos os indicadores são de preenchimento obrigatório. 

 

a) Envolvimento da escola/ do agrupamento 

Elaboração do Projeto de leitura da turma desde o pré-escolar ao 3º ciclo, 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.  

"Viajar nas histórias" – Dar continuidade ao projeto de promoção e animação da leitura 

dinamizado, mensalmente, pelos docentes da equipa da BE e outros convidados nas escolas do 

pré-escolar e do 1º ciclo. A seleção das obras a ler e explorar respondem de forma articulada às 

prioridades traçadas pelos docentes e educadoras, enquadrando-se, no caso do 1º ciclo, nas 

ofertas complementares Educação Financeira e Educação Rodoviária e no pré –escolar na temática 

do “Ambiente”, tema aglutinador deste nível de escolaridade.  

Momento de leitura – atividade de abertura da Semana da Leitura. No primeiro dia da semana da 

leitura todo o agrupamento para para ler numa determinada hora.  

b) Envolvimento da comunidade 

Comemoração do dia da família nos jardins de infância- Ao longo da semana em que se comemora 

este dia, os diversos membros da família deslocam-se aos estabelecimentos de ensino para 

partilharem a leitura de uma história com todas as crianças. Este momento é ainda aproveitado 

para realizar atividades complementares da leitura.  

Desenvolvimento do Programa "Ler ajuda a crescer" - empréstimo de “Bibliocaixas” , recursos de 

leitura às escolas do 1º ciclo da Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva para fomentar a leitura 

domiciliária.  

c) Leitura transversal ao currículo 

O professor de Língua Portuguesa, em articulação com a professora bibliotecária, seleciona um 

livro aconselhado pelo PNL, das metas curriculares ou outros existentes na biblioteca por ano de 

escolaridade (do 5º ao 9º ano). Mensalmente, os alunos leem os livros ou textos selecionados dos 

livros e inscrevem-se na atividade.  

Num dia estipulado por ano de escolaridade, os alunos inscritos respondem a um questionário oral 

e/ou escrito que teste a compreensão da leitura, a educação literária, a oralidade e a escrita.  

A informação dos resultados obtidos será afixada no placard da biblioteca, e os alunos tomam 

conhecimento dos resultados obtidos e simultaneamente do lugar que vão ocupando numa tabela 

de classificação.  

No final do ano letivo, realizar-se-á uma final com os alunos que se destacaram na competição, 

aberta à comunidade e o vencedor será proposto para ingressar nos quadros de mérito na área da 

Literatura.  

Concurso de Expressão Escrita sobre conteúdos matemáticos para os alunos do 2º e 3º ciclos em 

articulação com os docentes desta área.  

d) Envolvimento das crianças e dos alunos na leitura 

Tornando-os atores na promoção/organização/dinamização das atividades de leitura. 

Visita de estudo das crianças do pré-escolar à Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva com o objetivo de 

dar a conhecer o espaço e a sua utilização. Esta atividade dependerá do orçamento para 

transportes.  

Campanha de monitores - lançamento, pela segundo ano consecutivo de uma campanha de 

recrutamento de alunos do 3º ciclo dispostos a ajudar nas tarefas e atividades da biblioteca.  

e) Articulação entre ciclos/ níveis em dinâmicas de leitura 

Entre níveis e ciclos de educação e de ensino, na escola ou no agrupamento. 
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“Eu sou o que leio”- Campanha de sensibilização e promoção da leitura na escola. Os alunos do 2º 

e 3º ciclos escolhem o seu livro preferido e elaboram slogans de apelo à leitura na disciplina de 

português. Posteriormente serão elaborados cartazes pelos alunos do 8º ano em Artes e 

Tecnologias Digitais.  

Atividades de integração - Sessões de Leitura pelos alunos mais velhos do 1º ciclo aos colegas 

mais novos e do pré-escolar.  

f) Envolvimento da(s) Biblioteca(s) Escolar(es) 

Nas atividades, eventos, projetos, concursos ou qualquer iniciativa de promoção da leitura. 

A biblioteca escolar do Mosteiro e Cávado dinamiza o Concurso Nacional de Leitura, o Concurso 

Concelhio de Leitura "Braga a ler+, e presta colaboração em projetos escolares.  

DOMÍNIO 2 - Promoção e dinâmicas de leitura 

“ Um leitor com super visão” – Atividade dirigida aos alunos do 2ºciclo com o objetivo de 

incentivar a leitura de revistas e de textos informativos. Todos os meses, a equipa da BE elabora 

um questionário online com recurso ao Google Drive sobre diferentes conteúdos da revista “Visão 

Júnior” que é disponibilizado no blogue da BE e dada informação sobre a sua disponibilização no 

Facebook. Ao longo do mês, leem a revista e respondem às questões aí colocadas. Todos os 

meses, os alunos são informados da sua pontuação e é-lhes remetida a correção. Vão juntando 

pontos e o aluno que mais pontos acumular ao longo do ano obtém o estatuto de “Aluno com 

Super Visão” e é premiado no final do ano.  

“O escritor do mês” – Todos os meses, far-se-á a seleção de um escritor para o alunos do 5º e 6º 

ano. Durante esse mês, os alunos acedem, a partir do blogue da biblioteca, a um questionário 

online com a indicação dos sites que o aluno terá de pesquisar para responder ao formulário que 

lhe é apresentado.  

Visita de escritores e ilustradores às escolas do agrupamento.  

Enriquecimento da página de apoio ao projeto aler+ em família -"Contos para ler, reler e contar" 

na página web da biblioteca.  

Renovação e aquisição de obras literárias, em particular, as constantes das metas curriculares.  

DOMÍNIO 3 - Eventos e grupos de leitura 

Feira do livro - abertura da feira aos pais e restante comunidade.  

Recital de poesia - evento de declamação de poesia dinamizado pelos docentes de Português com 

o apoio da biblioteca escolar.  

DOMÍNIO 4 - Colaboração com a família 

Projeto Aler+ em família – "Contos para ler, reler e contar"  

aLer+ mais no Natal – recital de poesia pelos alunos do 2º ciclo e famílias no último dia de aulas 

do 1º período com o apoio dos docentes de português e Associação de Paos.  

Contos a várias mãos - escrita de contos pelos alunos do 5º e 6º ano em colaboração com os pais. 

Um aluno inicia o conto e este passa para outro aluno que lhe dá seguimento até o conto estar 

concluído. A ilustração estará a cargo dos alunos do 8º ano de Artes e Tecnologias Digitais, após o 

que serão elaborados e-books.  

DOMÍNIO 5 - Envolvimento com a comunidade 

"(Sobre)Mesa de Leituras” – Atividade de leitura e declamação de poesia/ canto pelos alunos do 2º 

e 3º ciclos, docentes e pais. Os alunos selecionam poemas sobre uma determinada temática 

orientados pelos docentes de Português e, em conjunto com estes e com o apoio da Biblioteca 

Escolar, treinam a leitura expressiva. Esta sessão conta com a colaboração da Associação dos Pais 

na oferta de um lanche para os participantes, é aberta à comunidade educativa e encerra a 

Semana da Leitura no Auditório da Freguesia de Merelim S.Paio 

 

4- ORÇAMENTO 

O orçamento pode contemplar gastos associados a diferentes rubricas. 

400 euros 

5 - Coordenação 

Nome e contacto (email ou telefone) 

Maria Ernestina da Costa Neiva Pinheiro  

bibliotecasmosteiroecavado@gmail.com  

6 - APOIO DA DIREÇÃO 

Parecer da Direção do Agrupamento relativamente à proposta. 

A Direção tomou conhecimento do projeto apresentado, encontrando-se este elaborado de acordo 

com os objetivos estratégicos definidos no PE e o seu apoio traduz-se nos seguintes ações:  

Presença nos eventos de leitura dinamizados pela biblioteca;  

Participação na semana da Leitura - Leitura de um conto para os alunos do 2º ciclo;  

Afetação de recursos financeiros e humanos;  

Participação na entrega de prémios aos alunos vencedores de concursos de leitura e melhores 

leitores.  

 


