
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE PROMOÇÃO DA LEITURA 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

1 Plano de Promoção da Leitura  

 

 

1. Apresentação do plano 

 

 

A leitura é um direito humano, condição indispensável de liberdade e de igualdade. O domínio competente da leitura suscita o conhecimento, 

enriquece o desempenho individual e coletivo e promove o desenvolvimento económico, social e cultural do país, constituindo-se como um desígnio 

nacional. 

O Plano Nacional de Leitura (PNL) é o instrumento para uma política pública que tem por missão dar resposta a este desígnio, procurando contribuir 

para a melhoria dos hábitos e das competências de leitura dos portugueses. 

O progresso tecnológico e o desenvolvimento da economia da informação e do conhecimento têm-se traduzido por grandes mudanças dos 

ecossistemas culturais, dos sujeitos leitores e dos seus modos de ler, colocando desafios imperativos à prática da leitura e à literacia. 

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

 

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. Tem como 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. 

 

2. Objetivos Gerais do PNL 

 

• 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. 
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3. Orientações  

TÍTULO 
ESTÁ NA HORA DOS LIVROS - PRÉ-ESCOLAR 

 

AÇÕES 

1. Organização de bibliotecas nos jardins-de-infância e nas salas de atividades, de forma a suscitar o interesse das crianças pelos livros. 

2. Inserção de momentos de leitura diária, jogos e outras atividades lúdicas de contacto com livros nas atividades pedagógicas. 

3. Promoção de encontros das crianças com escritores e ilustradores das obras trabalhadas nas aulas. 

4. Sensibilização de pais e encarregados de educação para a importância do livro e da leitura no desenvolvimento da criança. 

5. Envolvimento de pais e voluntários da comunidade em atividades de promoção da leitura no jardim-de-infância. 

6. Promoção de feiras do livro, concursos e atividades lúdicas centradas em histórias. 
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TÍTULO 
ESTÁ NA HORA DA LEITURA - 1.º CICLO 

 

AÇÕES 

1. Inserção nas aulas dos vários anos do 1.º Ciclo de uma hora diária dedicada à leitura e à escrita, centrada em livros ajustados 

aos interesses e níveis de competência linguística dos alunos. 

2. Inserção na programação de outras atividades de momentos dedicados à leitura conjunta e ao contacto com livros, jornais e 

revistas ajustados aos interesses e níveis de competência linguística dos alunos. 

3. Utilização continuada nas aulas dos recursos disponíveis nas Bibliotecas Escolares. 

4. Promoção de encontros dos alunos com escritores e ilustradores das obras lidas nas aulas. 

5. Sensibilização de pais e encarregados de educação para a importância do livro e da leitura no desenvolvimento da criança. 

6. Promoção de feiras do livro, concursos, jogos, prémios e iniciativas de carácter lúdico. 
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TÍTULO QUANTO MAIS LIVROS MELHOR- 2.º CICLO 

AÇÕES 

1. Inserção na programação semanal das aulas de Português do 5.º e 6.º Anos de um tempo letivo (45m) dedicado a atividades de 
leitura e de escrita centradas em livros, ajustadas aos diferentes níveis de competência linguística dos alunos 
 

2. Inserção na programação das aulas de outras áreas curriculares de momentos dedicados ao contacto com livros e à realização de  
atividades de leitura e escrita ajustadas aos interesses e níveis de competência linguística dos alunos 

3. Inserção na programação de outras atividades – estudo acompanhado, área de projeto, atividades da Biblioteca Escolar,  
elaboração de jornais escolares, atividades de substituição, etc. – de momentos dedicados à leitura e à escrita e ao contacto com 
livros, jornais e revistas ajustados aos diferentes níveis de competência linguística dos alunos 
 

4. Utilização continuada nas aulas dos recursos disponíveis nas Bibliotecas Escolares, incluindo periódicos em versões impressa e on-
line 

5. Promoção do contacto dos alunos com escritores e ilustradores das obras lidas nas aulas 

Promoção de feiras do livro, concursos, jogos, prémios e iniciativas de carácter lúdico. 
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TÍTULO NAVEGAR NA LEITURA - 3.º CICLO 

ACÇÕES 

1. Inserção na programação das aulas de Português de tempo letivo dedicado 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 

2. Inserção na programação das aulas de outras áreas curriculares de momentos dedicados a atividades de leitura e escrita 

e ao contacto com livros ajustados aos diferentes níveis de competência linguística dos alunos 

3. Inserção na programação de outras atividades – estudo acompanhado, área de projeto, atividades da Biblioteca, 

elaboração de jornais escolares, atividades de substituição, etc. – de momentos dedicados a atividades de leitura e escrita 

e ao contacto com livros, jornais e revistas ajustados aos diferentes níveis de competência linguística dos alunos 

4. Organização de clubes que proporcionem momentos de leitura entre pares 

5. Utilização nas aulas dos recursos disponíveis nas Bibliotecas Escolares, incluindo periódicos em versões impressa e on-

line 

6. Promoção do contacto dos alunos com escritores e ilustradores das obras lidas nas aulas 

7. Promoção de feiras do livro, concursos, jogos e prémios, com apoio da imprensa regional e das rádios locais 
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 4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

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”). 

 

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 atividades de leitura. ( projeto Já sei ler- 1º ano) 

 Promover a leitura domiciliária ao longo do ano e nas interrupções letivas. 
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2º 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. 

 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 leitura domiciliária ao longo do ano e nas interrupções letivas. 

 

 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 leitura domiciliária ao longo do ano e nas interrupções letiva. 
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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    

Já sei ler (promoção da leitura em família e a interação escola-família.)  x   

Hora do conto (atividade de leitura orientada pelas educadoras. x    

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

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

Leitura recreativa, orientada, 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 

Sessões de leitura 
 

x x x  

Concurso Nacional de Leitura  
 

 x x x 

Concursos de expressão escrita 
 

 x x x 

Feira do livro (a realizar anualmente nas bibliotecas escolares) x x x x 

Olimpíadas da Leitura  X x x 

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

x x   
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5. Recursos 

 

Livros de leitura orientada - Biblioteca Escolar 

Bibliocaixas - Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva 

Biblioteca digital do PNL - http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt/biblioteca/ 

Caminho das letras - http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt/caminhodasletras/ 

Cata livros - https://bibliotecaescolaraemc.wordpress.com/b-digital-cata-livros/ 

Biblioteca digital  OLP - https://bibliotecaescolaraemc.wordpress.com/b-digital-olp/ 

Biblioteca Digital Camões - http://cvc.instituto-camoes.pt/conhecer/biblioteca-digital-camoes/infantil-1.html 

Adamastor - obras em domínio público - http://projectoadamastor.org/catalogo/ 

 


