
 

“Envolver os alunos na pratica da leitura, usando 

estratégias diversificadas, é um dos meios mais 

eficazes para promover a mudança social.” 
                                     Relatório Reading for change (2002) 

Frases feitas por Alunos  

da EB 2,3 Dr.ª Maria Alice Gouveia 

 
Ler… 

 
“...é um portal para um mundo de imaginação, 
divertimento e saúde."  

 
“ …é mexer o coração. "  
 
“ ...é sonhar com as palavras."  
 
“ ...é aprender, observando as palavras." 
 
“...é uma aventura que nunca acaba."  
 
“ ...é sonhar de olhos abertos. "  
 
“...é uma forma de amar o que não se vê. "  
 
“...é viajar até ao subconsciente, sendo inocen-
te. "  

“…é comunicar com o nosso interior.”   

“…é escalar as montanhas altas e encontrar 
no cume o talismã da sabedoria.” 

“…é viajar e imaginar outros mundos.” 

"…é ter o coração aberto para novas aventu-
ras. " 

“…é muito divertido e empolgante.” 
 

 

Vieira da Silva, L’Issue Lumineuse, 1983-86 
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Estimular as escolas a inserirem a leitura e o prazer 

de ler no centro do seu projecto educativo e das 

suas actividades, seguindo um conjunto de linhas 

orientadoras: 

Colocar o prazer de ler no centro dos seus esforços 

para elevar os níveis de aprendizagem dos alunos e 

o sucesso educativo; 

Envolver na promoção da leitura todos os elementos 

da comunidade educativa — educadores, professo-

res, funcionários, pais, bibliotecários, autarcas, etc. 

Trabalhar em parceria com as famílias para estimu-

lar 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. 
  

Partilhar boas práticas com as escolas e bibliotecas 

do projecto aLeR+. 

  

 

Desenvolver uma cultura integrada de      

LEITURA 

As escolas e as famílias são essenciais para estimu-
larem nas crianças o gosto pela leitura e para as 

ajudarem a desenvolver plenamente as suas poten-
cialidades. 

As escolas devem portanto colocar o prazer de ler 
no centro do seu projecto educativo e trabalhar com 

as famílias, para encorajarem a leitura em tempo 
livre. 

Uma comunidade de leitura é sempre uma comuni-
dade de aprendizagem e de reflexão. 

Para melhorar as oportunidades de desenvolvimento 
dos alunos, tanto na escola como no mundo mais 

vasto, nada melhor do que torná-los capazes de se 

tornarem leitores verdadeiramente autónomos. 
As escolas têm-se esforçado por elevar os níveis de 

literacia através do ensino e da prática da leitura na 
sala de aula. No entanto, também é importante que 

os diversos departamentos da escola se envolvam 
na promoção do prazer que pode advir da leitura. 

Organizar vários tipos de iniciativas de leitura ajuda 
a desenvolver os conhecimentos em todos os domí-

nios.  
Os pais são os primeiros educadores das crianças e 

têm a maior influência no seu desenvolvimento. 

Este facto é importante e está plenamente confirma-
do pela investigação. 

As crianças que sentem prazer de ler conseguem 
melhores resultados escolares. E as que lêem por 

prazer são sobretudo as que têm mais acesso a 
livros, e cujos pais lhes lêem, conversam sobre livros 

e outras áreas de interesse, como por exemplo pro-
gramas de televisão, filmes ou acontecimentos reais. 

Na verdade, este tipo de actividades determina mais o 
sucesso educativo da criança do que a classe social e 

a educação dos pais. 
Na nossa sociedade, o prazer da leitura é com fre-

quência associado à valorização da estética literária 
ou à escrita complexa. No entanto um número consi-

derável de pessoas gosta de ler, por outros motivos. 

Alguns procuram uma boa história, outros desejam 
conhecer factos curiosos e um número ainda maior 

retira prazer do imediatismo dos jornais e das revis-
tas. 

 

 Eu gosto de ler poesia; tu podes preferir uma 

revista de computadores. Leio críticas de teatro; 

tu podes ler crónicas de jogos de futebol. Gosto de 

novelas românticas; tu podes preferir aventuras 

fantásticas. Ambos fazemos escolhas nos modos 

de usar a nossa leitura. Essas escolhas não nos 

tornam uns melhores do que outros – somos ape-

nas leitores com preferências diferentes. 

 

Os alunos precisam de sentir que as suas escolhas 

são respeitadas e que o amplo espectro de leituras é 
valorizado. 

Se os alunos sentirem liberdade de escolha, acabarão 
por descobrir as suas preferências literárias. Se 

sentirem que os seus interesses são genuinamente 
considerados, ficarão bastante mais disponíveis para 

aceitar aconselhamento de outras leituras. 

Criar uma cultura de  

LEITURA 


