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IMAGINE COMO TUDO SERIA
DIFERENTE SE TODAS
AS CRIANÇAS
GOSTASSEM DE LER…

Esta conclusão central do relatório Reading for Change, que apresentou

os resultados do Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA 2002 - OCDE), 

torna clara a responsabilidade de quem trabalha com crianças,

em particular quem trabalha nas escolas.

Na verdade, as escolas e as famílias são essenciais para estimularem

nas crianças o gosto pela leitura e para as ajudarem a desenvolver

plenamente as suas potencialidades.

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.

«ENVOLVER OS ALUNOS NA PRÁTICA DA LEITURA, USANDO

ESTRATÉGIAS DIVERSIFICADAS, É UM DOS MEIOS

MAIS EFICAZES PARA PROMOVER A MUDANÇA SOCIAL».
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O PROJECTO aLeR+

aLeR+ é uma iniciativa do PNL
e da RBE destinada a apoiar as escolas
que se disponham a desenvolver um
ambiente integral de leitura.

LINHAS ORIENTADORAS:
�Colocar o prazer de ler no centro dos esforços da escola para elevar

os níveis de aprendizagem e o sucesso dos alunos.

�Envolver na promoção da leitura todos os elementos da comunidade 

escolar: professores, funcionários e também pais, bibliotecários,

animadores, autarcas, etc...

�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.

�Partilhar boas práticas com as escolas e bibliotecas do projecto aLeR+.

MATERIAIS DE APOIO DISPONIBILIZADOS ÀS ESCOLAS DO PROJECTO aLeR+

�Orientações de iniciação.

�Recomendações para envolvimento das famílias.

�Certificado.

�Acesso ao logo aLeR+.

�Apoio técnico e financeiro.
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O modo como cada escola desenvolve a sua cultura de leitura fica ao critério da equipa de docentes.

Não se definem pré-requisitos especiais, apenas se fornecem sugestões para o lançamento e apoio

técnico, à medida que o projecto for avançando. Tratando-se de uma rede, torna-se indispensável

estabelecer comunicação contínua entre os seus diferentes elementos.

As escolas deverão portanto partilhar ideias e práticas, de modo a que possam aprender com

as experiências umas das outras.

Para avançar com a iniciativa aLeR+

é essencial envolver toda a escola.

Nos sítios do PNL e da RBE

disponibilizam-se recursos para ajudar

a planear e realizar reuniões destinadas

a envolver o corpo docente e não docente.

GRELHA DE ANÁLISE aLeR+

�A Grelha permite que o grupo de coordenação do projecto analise a situação da escola,

identificando os pontos fortes no que respeita à leitura e seleccionando as áreas em que

será necessário maior investimento.
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RECOMENDAÇÕES PARA O LANÇAMENTO DO PROJECTO aLeR+

� Formar um pequeno grupo de coordenação de quatro ou cinco docentes 

(o número poderá variar consoante a dimensão da escola). 

� Incluir no grupo verdadeiros entusiastas, dispostos a pôr em prática a ideia

de inculcar o gosto pela leitura em toda a comunidade escolar.

�Garantir que a equipa inclui pelo menos um membro do Conselho Executivo 

(se possível o/a Presidente), pois o CE pode tornar-se crucial para

ultrapassar potenciais obstáculos.

�Aliciar o restante pessoal, docente e não docente.

�Dar a maior visibilidade possível ao prazer de ler, em todos os espaços

da escola. Além das entradas, dos corredores e das salas de aula, também

se pode destacar o prazer da ler em lugares onde os alunos não esperam

ver essas referências. Por exemplo, no pátio, na cantina, no ginásio.

�Quando se atingir um bom grau de visibilidade e de promoção da leitura

na escola, pode pensar-se em outras áreas identificadas na Grelha

de Análise de aLeR+, salientando especialmente o prazer de ler em casa,

com o contributo das famílias dos alunos.



7

�Procurar, nos sítios do PNL e da RBE, as escolas que fazem  parte

da rede e também as bibliotecas e outras organizações das autarquias

que se associarem como parceiros de aLeR+.

�Partilhar as práticas com o PNL e com a RBE, enviando informação e 

fotografias de actividades e iniciativas de leitura.

�As equipas do PNL e da RBE estão sempre interessadas em recolher

relatos de experiências visando a criação de uma cultura centrada

no prazer de ler, de modo a partilharem práticas e experiências com 

outras escolas e instituições. 

Recursos disponíveis nos sítios PNL e RBE:

�Sugestões de actividades.

�Recursos do projecto aLeR+ e ligações para projectos de leitura de outras organizações.

�Grelha de análise aLeR+.

�Sugestões para lançar aLeR+ na escola.
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Área de incidência Lançamento Desenvolvimento

Uma estratégia para toda a escola

Estratégia para
toda a escola

Promover o prazer de ler faz parte
do Projecto Educativo da Escola (PEE).
Um professor é responsável pelo projecto
aLer+ e todos os outros docentes
estão conscientes de que
o desenvolvimento da leitura
é uma prioridade.

Promover o prazer de ler é uma parte
essencial da estratégia da escola para
elevar os níveis de aprendizagem e os
resultados dos alunos, constituindo
um elemento central do PEE.
Os professores estão envolvidos 
na aplicação da estratégia.

Envolvimento de 
toda a comunidade
educativa 

Todo o corpo docente promove
activamente a leitura no horário
lectivo e nas outras actividades
educativas. Os professores actuam
como modelos para promover 
leitura.

A promoção da leitura envolve todos
os grupos da comunidade escolar,
incluindo pessoal administrativo,
da cantina, auxiliares educativos
e grupos de pais.

Desenvolvimento
profissional contínuo

Os responsáveis da biblioteca
têm oportunidade de formação 
na área da leitura.
Nas reuniões de professores reserva-se 
um tempo para apresentação de livros,
para crianças e também para adultos.

O programa de formação
contínua da escola inclui
a promoção da leitura.

Relações
interdisciplinares

Os coordenadores dos departamentos
seleccionam livros adequados
para promoção da leitura, relacionada
com as respectivas disciplinas,
e os professores dedicam tempo
lectivo a leituras centradas
em temas das suas áreas.
A biblioteca é usada para pesquisa,
centrada em temas específicos.

O trabalho lectivo, das várias 
disciplinas, integra o desenvolvimento 
da leitura autónoma, a pesquisa 
e a promoção do prazer de ler,
na aula e para além da aula.

Avaliação
das atitudes
dos alunos em
relação à leitura

São recolhidas informações sobre 
os alunos (tanto os que têm dificuldades 
na leitura como os mais desenvolvidos) 
para seleccionar modalidades de apoio 
adequadas ao desenvolvimento pleno 
das respectivas potencialidades.

As informações relativas à leitura,
recolhidas acerca de todos os alunos 
da escola, são utilizadas para ir ao 
encontro de necessidades individuais 
e para personalizar aconselhamento
e selecção de recursos.

Envolvimento
dos alunos

As opiniões e as recomendações
dos alunos são tomadas em conta
no planeamento das actividades
destinadas à promoção do prazer de ler.

Os alunos têm um papel determinante 
no planeamento e difusão do prazer
da leitura na escola.

GRELHA DE ANÁLISE aLeR+
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Área de incidência Lançamento Desenvolvimento

Promoção da leitura 

Visibilidade 
da leitura

A entrada da escola, os corredores
e as salas de aula apresentam
elementos festivos relacionados
com todos os tipos de leitura,
incluindo as recomendadas pelos alunos.
O mesmo acontece em páginas de internet 
e jornais escolares, destacando a 
importância de todos os tipos de leitura.

A visibilidade do prazer de ler 
é mantida de um modo imaginativo
e interactivo em toda a escola,
assegurando-se o envolvimento 
dos alunos.

Recomendações
entre alunos

A escola promove a prática
de recomendação de leitura
dos alunos entre si.

Um sistema de recomendações 
de leitura dos alunos entre si
(utilizando o equipamento
informático da escola)
é configurado para toda
a comunidade escolar.

Novas tecnologias

Os alunos são encorajados a usar
a internet para publicar comentários 
sobre livros, para recomendar
recursos de leitura, etc.

As escolas usam a tecnologia
de rede para se ligarem a outras
escolas em projectos de leitura 
– por exemplo, usando videoconferência
para desenvolver relações
internacionais.

Eventos e grupos de leitura 

Eventos de leitura

Todos os anos têm lugar vários eventos 
de leitura, ligados a acontecimentos 
nacionais como o Dia Mundial do Livro,
o Dia do Livro Infantil, o Dia da Poesia 
e a Semana da Leitura.

Durante o ano lectivo realizam-se 
na escola eventos festivos
para promoção da leitura,
incluindo a Semana da Leitura.

Comunidades
e Grupos de leitura

Grupos de leitura de alunos com
interesses especiais e/ou grupos
que articulam com projectos
nacionais, reúnem regularmente.

Os pais, o corpo docente 
e a comunidade escolar alargada 
participam em grupos de leitura.
Os alunos têm um papel essencial 
na organização dos seus próprios
grupos de leitura.

GRELHA DE ANÁLISE aLeR+



10

Área de incidência Lançamento Desenvolvimento

Biblioteca escolar 

Biblioteca escolar,
acessibilidade
e decoração

A biblioteca é acolhedora e os conteúdos
estão acessíveis. Sinaléticas claras
e decorações interessantes, bem
como destaques relacionados com
as áreas curriculares, incentivam a
utilização da biblioteca. A biblioteca
está aberta durante todo o dia.

A biblioteca da escola assume
a dinâmica de uma livraria,
com frequentes mudanças
na apresentação de recursos,
com painéis a destacar
informações, etc.

Recursos

Além de uma boa gama de títulos
de ficção, poesia, teatro, ciência,
a biblioteca dispõe de banda desenhada,
revistas, jornais, etc.
Nas salas de aula utilizam-se 
regularmente os recursos da 
biblioteca para as actividades lectivas.

A biblioteca dispõe de uma 
secção para os pais e/ou 
encarregados de educação,
alunos e outros membros da família 
que sejam leitores emergentes.

Envolvimento
dos alunos 

Os alunos são envolvidos na selecção 
de alguns recursos de leitura,
sendo as suas escolhas claramente 
assinaladas.
Os alunos que mais frequentam
a biblioteca são treinados
para a manter e desenvolver.

O envolvimento dos alunos
na selecção de recursos de
leitura e na gestão da biblioteca
é transversal a todo o sistema.

Grupos com interesses específicos

Rapazes e raparigas

A escola divulga recursos e listas 
de livros destinadas a rapazes 
e a raparigas. Organizam-se com 
alguma regularidade clubes
e eventos de leitura destinados
a rapazes ou raparigas.

A escola desenvolve projectos
para envolver os rapazes
e as raparigas na promoção 
da leitura para todas as idades.

Alunos e famílias
de diferentes
culturas e origens

A biblioteca dispõe de recursos
que refletem as diversas culturas
e origens dos alunos e livros nas
suas línguas maternas.
Organizam-se na escola grupos
de leitura e projectos de promoção
do prazer de ler, para alunos
de diversas culturas e origens.

Alunos e famílias de diferentes
culturas e origens estão
envolvidos na promoção
da leitura junto dos alunos.

Transição

Entre anos e ciclos
de escolaridade

Desenvolvem-se práticas
específicas para facilitar a transição
– por exemplo, acções para
promover a progressão na leitura
de ano para ano ou de ciclo para ciclo.

Realizam-se iniciativas regulares
para ajudar na transição entre
ciclos – por exemplo, visitas
de alunos mais velhos a escolas
do nível anterior, com o objectivo
de promover actividades de leitura.

GRELHA DE ANÁLISE aLeR+
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Área de incidência Lançamento Desenvolvimento

Envolvimento da família

Apoio à família

Todos os pais/encarregados
de educação são alertados para
a importância de incentivarem as crianças
a ler e também para o modo como
a escola os pode apoiar através de vários
tipos de recursos – por exemplo,
listas de livros e sugestões de leitura.
Os próprios pais podem ser agentes neste
processo de comunicação.

São proporcionadas aos
pais/encarregados de educação
sessões de apoio regular para 
escolha de livros adequados 
à idade dos filhos.
O planeamento destas sessões 
tem em conta a recolha periódica 
das opiniões dos pais.

Eventos e actividades
da família

O prazer de ler é promovido
em eventos e actividades na escola,
para os quais são convidados
os pais/encarregados de educação.

Eventos e actividades de leitura 
para a família são organizados para 
grupos-alvo – por exemplo, pais e mães;
só pais; avós; famílias para quem
o português é uma segunda língua.

Aptidões básicas
dos adultos

Quando apropriado, é divulgada 
informação para os pais/encarregados 
de educação, a fim de melhorarem 
as suas aptidões de leitura.

A escola faculta apoio aos
pais/encarregados de educação
e a outros membros das famílias
que pretendam melhorar as
suas competências de leitura.

Envolvimento da comunidade 

Trabalho em parceria
com outras escolas

A escola recorre a experiências
e ideias de outras escolas
e desenvolve projectos em parceria.

A escola trabalha em parceria com 
outras escolas do seu agrupamento,
ou da sua área, para desenvolver 
e partilhar práticas e para incentivar 
o prazer de ler.

Biblioteca
Pública/Serviço
da Biblioteca Escolar
(SABE)

A escola incentiva os alunos a utilizarem
a biblioteca pública, recorre ao apoio
do SABE (onde exista), realiza visitas
de turmas à biblioteca pública e visitas
de bibliotecários à escola.
A escola tem ligações e actividades
com a biblioteca pública local,
nomeadamente durante o 
“Concurso Nacional de Leitura”.

Realizam-se projectos
e eventos comuns entre a escola
e a biblioteca pública e/ou SABE.
Os alunos são o grupo-alvo 
privilegiado dos eventos.

Envolver
organizações
e adultos
da comunidade

Membros ou organizações da
comunidade apoiam regularmente
a leitura na escola – por exemplo,
através de um esquema de voluntariado.

Organizações da comunidade,
incluindo associações, empresas,
são envolvidas em projectos conjuntos
com as escolas, através da coordenação
das actividades de leitura.

GRELHA DE ANÁLISE aLeR+



PRÁTICAS ESTIMULANTES

� A divulgação de boas práticas permite acumular conhecimentos

acerca do que as escolas realizam e partilhar informação útil. 

Passar a palavra sobre experiências e ideias que resultaram, 

torna-se estimulante, tanto para quem divulga, como para quem 

tem acesso à informação. 

IDEIAS PARA ELEVAR O PERFIL DA LEITURA NA ESCOLA

Nomes de autores nas salas de aula 

� Designar todas as salas de aula com nomes de autores de livros 

que os alunos conheçam e apreciem (por exemplo no início do ano lectivo, 

podendo os nomes ser alterados todos os anos).

Incentivar os alunos a lerem mais obras dos patronos das salas

e a escreverem comentários para serem afixados.

Leitura mais intensa

� Propor aos alunos, professores e funcionários que leiam mais

nos tempos livres e se deixem fotografar a ler, em locais inesperados.

Expor essas imagens nos corredores ou na entrada da escola.

Novas Tecnologias

� Usar as novas tecnologias para ajudar a promover a leitura

– configurar páginas para sítios relacionados com livros ou com autores.

Pedir aos alunos que concebam protectores de ecrãs relacionados com 

livros, para difundir informações sobre leituras recomendadas.

Quem não dispensa a leitura?

� Usar fotografias de personalidades da comunidade local a ler, 

pedindo-lhes que digam o que estão a ler e porquê. Aproveitar as fotografias

para criar cartazes ou calendários inseridos na campanha

«Quem não dispensa a leitura?»

Caixotes de livros para crianças pequenas

� Arranjar caixotes com livros para crianças pequenas e 

emprestá-los aos alunos, incentivando-os a ler com os irmãos mais novos.

Encher os caixotes com livros que as famílias já não queiram. 

Incluir também sugestões sobre leitura a par e sobre modos de partilhar 

histórias e poemas com crianças pequenas.



 
 
    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Create a new document
     Trim: fix size 8.268 x 11.693 inches / 210.0 x 297.0 mm
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
            
       D:20080625094845
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Tall
     1
     1
     No
     423
     660
    
     None
     Left
     311.8110
     0.0000
            
                
         Both
         2
         AllDoc
         2
              

       CurrentAVDoc
          

     Uniform
     8.5039
     Left
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     12
     11
     12
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



