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"ALER+ EM FAMÍLIA" 

    A IMPORTÂNCIA DA LEITURA EM FAMÍLIA 

 Sendo a biblioteca/ escola e a família dois espaços naturais para a promoção da leitura, o seu contributo é 

extremamente valioso para o desenvolvimento de competências leitoras nos alunos.  

 O projecto ”aLeR+ em família ” pretende valorizar este contexto favorável e disponibilizar materiais de apoio 

(sugestões de leitura/ livros/ folha de registo das leituras ) para o desenvolvimento de atividades que incentivem a leitura 

e o gosto pelos livros. 

 A participação da família é fundamental na criação de hábitos de leitura, propondo-se as bibliotecas escolares da E.B. 

2,3 do Cávado e do Centro de Merelim S.Paio, educadoras e docentes do 1º e 2º ciclo como mediadoras neste processo.  

 

OBJETIVOS 

 
 Colocar o prazer de ler no centro dos esforços da escola para elevaros níveis de aprendizagem e o sucesso dos alunos. 

 Envolver na promoção da leitura todos os elementos da comunidadeescolar: professores, funcionários e também pais. 

 Trabalhar em parceria com as famílias para estimular a leitura em casa. 

 Estabelecer relações com a comunidade local e com outras escolas articulando esforços na promoção do prazer de ler. 

 Assegurar o máximo de visibilidade à leitura em contexto escolar. 

 Envolver as famílias na implementação do projeto incentivando o seu contributo para o projeto de leitura da turma. 
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4 RAZÕES PARA SE LER+ 

 
 Ler bem e depressa torna o estudo mais fácil eprodutivo. 

 Os bons leitores têm mais sucesso na escola. 

 A leitura é uma das capacidades mais importantes do ser humano.  

 A leitura é condição de autonomia e de sucesso na vida. 

 
in programa do PNL 

 
 

Projetos em curso 

 
 

“Leitura em vai e vem”  

“Já sei ler”  

“aLeR+ em família - Contos para ler, reler e contar”  
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AÇÕES/ ATIVIDADES 

 Divulgação do projeto nas escolas ( cartaz, folheto informativo, …)  

 Sessão de sensibilização aos encarregados e educação sobre a importância da leitura em casa. 

 Levantamento dos recursos existentes nas escolas para empréstimo domiciliário. 

 Empréstimo de recursos pelas bibliotecas da E.B.2,3 do Cávado e do Centro Escolar de Merelim S. Paio 

 Empréstimo de recursos pela Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva no âmbito do programa Ler Ajuda a Crescer( 

LAC) – Baús de 50 livros cedidos a todas as escolas do agrupamento. 

 Criação de um espaço no site das bibliotecas com informações aos pais e ligações a sites de interesse para o 

projeto. 

 

 Eventos de leitura com a participação dos pais 

 Leituras de Natal "aler+ no Natal"  

 Semana da leitura    

 (Sobre)Mesa de leituras  

 Comemoração do Dia da Família 

 

 


