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Imagine-se uma escola onde os alunos lêem e onde falam frequentemente de livros;

um lugar onde percorrer as estantes é normal e recomendar livros aos amigos 

se torna uma conversa natural nas salas de aula.

Será uma fantasia? Um mundo dos sonhos? Será que esta escola existe?

É possível que em algumas escolas isto já aconteça e que essa seja a meta

visada pelas escolas verdadeiramente empenhadas em melhorar os níveis

de literacia do nosso país.

Ao aderir ao projecto
aLeR+, a escola
reconhece
a importância
de construir uma
cultura integrada
de leitura.

� Esta brochura de Orientações está concebida para ajudar a desenvolver o prazer de ler em várias

situações da vida escolar. Apresenta sugestões para desenvolver os hábitos de leitura, em cada uma das

áreas identificadas na Grelha de análise aLeR+

� Cada secção inclui actividades realizadas num grande número de escolas do Reino Unido e em 

algumas escolas portuguesas. Sugere-se que se comece por uma determinada área e que se usem

estas Orientações como ponto de partida para implementar o plano de acção da escola.

� Para se conseguir um bom arranque do projecto, será importante reunir um grupo de entusiastas

pela promoção da leitura e partilhar ideias com outras escolas ajudando-as a envolverem-se no projecto.

CRIAR UMA CULTURA DE LEITURA
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CRIAR UMA COMUNIDADE ESCOLAR DE LEITORES
O ponto de partida de qualquer iniciativa que venha a ter um impacto verdadeiramente importante

no desenvolvimento da leitura, requer o empenhamento de toda a escola. 

É possível imaginar que a escola é uma espécie de clube de leitura, em que os sócios são todos 

os que nela se integram. 

Nos clubes de leitura para adultos os sócios partilham as seguintes atitudes:

� Lêem porque gostam de ler.

� Escolhem o que lêem.

� Falam regularmente uns com os outros acerca de livros, partilhando opiniões e preferências.

� Criam situações e ambientes nos quais se comprazem com a leitura.

Estas atitudes podem ser estimuladas de modo a que se estabeleça uma comunidade de leitores.

Para seguir a via da leitura, as escolas deverão criar hábitos novos. 

� O tempo é essencial. Torna-se indispensável assegurar tempo no horário curricular, bem

como nas actividades extra-curriculares, para estimular o prazer da leitura e para se poder falar

acerca de livros.

� Os livros e outros recursos são um aspecto vital da construção de uma cultura de leitura.

Será necessário pensar em aplicar os meios financeiros disponibilizados, bem como em angariar 

outros financiamentos para aquisição de outros recursos.

� Transformar a escola numa comunidade de leitura implica envolver todos os elementos 

da escola – não apenas professores e alunos – mas todos os adultos, incluindo pessoal 

não-docente e familiares, que podem e devem ser convidados a dar o seu contributo.

É necessário ter em conta que criar condições para aumentar o nível da leitura não é por vezes suficiente.

É importante que algumas práticas tradicionalmente enraizadas sejam reavaliadas e abandonadas. 

A título de exemplo, recomenda-se que, ao contrário do que por vezes acontece nas escolas, 

os leitores não sejam avaliados pelos livros que escolhem, nem sejam «catalogados» em função 

do seu nível de desenvolvimento. A avaliação tradicional dos livros e periódicos eleitos pelos alunos

pode precisar de ser revista. Na verdade, ser «letrado» não tem nada a ver com a leitura de obras 
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extensas e com vocabulário difícil. É importante ter consciência que nenhuma aptidão se desenvolve 

de modo uniforme. Para se tornarem mais competentes, os leitores inexperientes devem alargar 

gradualmente o espectro das suas leituras.

Os leitores valorizam as suas leituras

Na afirmação «os leitores valorizam as suas leituras» o termo a destacar não é «valorizam», mas «as

suas». Na nossa sociedade, o prazer da leitura é com frequência associado à valorização da estética 

literária ou à escrita complexa. No entanto um número considerável 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 revistas. 

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 apenas leitores com preferências diferentes.

Os alunos precisam de sentir que as suas escolhas são respeitadas e que o amplo espectro de leituras

é valorizado pelos professores.

Os leitores escolhem o que lêem 

Escolher livros para ler com prazer é uma

experiência que deve ser introduzida na 

escola o mais cedo possível. Os estudos

demonstram que a escolha livre é um factor

determinante na atitude de um jovem em relação

à leitura. 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. 
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Os leitores falam uns com os outros acerca das suas leituras 

Antigamente era frequente ouvir-se perguntar «O que é que andas a ler?» 

Hoje já não é tanto assim, mas os leitores que partilham os mesmos gostos ainda recomendam livros, 

uns aos outros. A recomendação de um amigo é provavelmente o modo mais eficaz de promover um

livro, por isso incentivar conversas informais sobre livros é também importante para os alunos se tornarem

leitores pela vida fora. Conversas ou discussões mais formais acerca de livros terão certamente lugar

em sessões de leitura orientadas, mas é importante conferir importância às opiniões pessoais e às 

repostas dos alunos.

Os alunos deverão sentir que, tal como os filmes, a música, os jogos de vídeo e a Internet,

que são típicos da sua geração, os livros e a leitura são uma parte da sua vida cultural.

Criar um ambiente de leitura 

Um ambiente de leitura é aquele no qual os livros são lidos  – às vezes em silêncio, às vezes em voz

alta. É um lugar onde os leitores podem ler sozinhos ou com amigos, partilhando a satisfação da leitura,

discutindo os livros e reagindo de modos diferentes. Um ambiente de leitura é lugar de avaliação livre

e não um lugar onde se pode escolher apenas livros previamente seleccionados, ou se é dirigido

para as estantes que o adulto impõe. O modo como os livros são apresentados aos jovens tem um

grande impacto na percepção de si próprios, como leitores.  
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Seria muito agradável dispor, em cada escola, de um ambiente físico perfeito para os livros – nas salas

de aula e uma biblioteca construída de raiz. Nalguns casos, consegue-se um ambiente à beira do

«quase satisfatório»; por exemplo onde os professores transformaram antigos vestiários de corredores

em estantes. Apesar das dificuldades em conseguir o ideal, um ambiente que reflecte o valor da leitura

– por exemplo através de painéis e recomendações – é um óptimo ponto de partida. Na verdade o 

ambiente visual é importante para fomentar a leitura, mas o essencial é o acto de ler. 

O bibliotecário que transforma um armário numa caixa de surpresas; o professor que transforma a sala

de aula no país das maravilhas porque lê em voz alta com os seus alunos ou aqueles professores e 

bibliotecários que retiram livros esfarrapados e velhinhos de estantes trémulas e dizem:

« Este livro deve ser bom ! Se já deliciou tantos leitores, vale a pena lê-lo».

O melhor ambiente para a leitura é aquele onde há uma expectativa de prazer de ler, onde há interesse

em conversar acerca de livros e alegria em ouvir ler. O ingrediente essencial, o verdadeiro centro do 

ambiente de leitura, não é o envolvimento físico, mas o professor, o bibliotecário, o empregado da 

biblioteca, o aluno mais velho que apoia. São as pessoas que constroem o «espaço», tanto físico como

metafórico. O espaço onde os jovens aprendem o que significa ser leitor.



9

Basear a cultura escolar no princípio «ler por prazer» 

� Criar na escola uma cultura de leitura pode à primeira vista parecer uma tarefa gigantesca, mas na

verdade é relativamente fácil ultrapassar os obstáculos. Por exemplo, é frequente ouvir os professores

dizer que os programas poderão ser prejudicados. Nada mais falso.

� Ler amplamente, desenvolvendo preferências e com respostas pessoais à leitura é um factor

importante no sucesso escolar. Criar nos alunos o gosto pela leitura é potencialmente um dos mais 

poderosos meios de melhorar os padrões académicos da escola. Se a escola estiver empenhada em 

alcançar melhores níveis de aprendizagem e melhores resultados escolares, se houver maior motivação

entre os docentes e os alunos, que sabem o valor da palavra escrita em todas as suas formas, será mais

fácil incentivar a criação de uma cultura de leitura.

� É crucial para o desenvolvimento de uma cultura de leitura que haja na escola uma liderança que

apoie activamente a iniciativa.

Criar leituras autónomas

Uma comunidade de leitura é sempre uma comunidade 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. 

A solução é começar desde já a criar na escola um gigantesco clube de leitura.
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DESENVOLVER UM AMBIENTE INTEGRAL DE LEITURA NA ESCOLA

Ideias para fomentar a leitura em toda a escola

Dar grande visibilidade à leitura. Torne a actividade de leitura visível, colocando painéis criativos

sobre leitura em toda a escola – as primeiras impressões são as que perduram. Pode recorrer-se a

informações semanais criando um painel à porta da sala, ou colocar-se na entrada da escola um painel

«apanhado a ler», protagonizado pelo corpo docente, alunos ou membros da comunidade local,

mergulhados na leitura.

Entrada com leitura. Além de prospectos sobre a escola, pode disponibilizar aos visitantes alguns

livros, revistas e jornais da biblioteca, para folhearem. Poderão deixar-se também algumas tiras de papel

para os visitantes escreverem recomendações de leitura que depois serão exibidas nos painéis. Se a

escola possuir uma câmara digital, pergunte aos visitantes se não se importam de posar com os livros

que trazem consigo, para juntar essas fotos às que estão expostas. Com a variedade de visitantes que 

a escola recebe, torna-se possível ir registando as mais variadas preferências de leitura. 

Tornar a leitura inevitável. Coloque livros por todo o lado, não os confine à biblioteca. Deixe

biografias de desportistas no ginásio, livros sobre gastronomia e culinária junto à cantina, juntamente

com jornais e revistas para os alunos lerem à hora de almoço.
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Reuniões de leitura. As reuniões da escola proporcionam uma oportunidade natural para promover a 

leitura. Peça a pessoas da comunidade para falarem acerca do que lêem para exercer a sua actividade

profissional e acerca do que lêem nos tempos livres. Peça aos professores e funcionários da escola

para falarem sobre as suas leituras preferidas. Sugira aos alunos que organizem reuniões para debater

as suas leituras.

Novas tecnologias. Use as novas tecnologias para promover a leitura – configure páginas de

entrada para sítios sobre livros, revistas e jornais, use «protectores de ecrã» para difundir mensagens

acerca de leituras recomendadas e divulgue informação para pais. Assegure-se que os pais dispõem de

informação para apoiarem a leitura em casa. Disponibilize esta informação nos dias das reuniões de pais.

Histórias à hora de almoço. Peça a um professor, a um familiar, a um elemento do pessoal não-docente

ou a um aluno mais velho, para ler uma história à hora do almoço ou fazer uma sessão de leitura. 

Também podem ler poesia, contar uma história de infância ou simplesmente falar do que lêem por 

prazer e porquê.

Jornal da escola. Se houver um jornal da escola, publique fotografias dos professores quando eram

crianças, referindo as suas leituras de infância e as suas leituras de adulto. Também pode incluir 

semanalmente as leituras preferidas de um ou de vários alunos. Estas imagens podem servir para 

animar os painéis da escola.

SUGESTÕES

� Mude primeiro o que é mais fácil. Exiba nos painéis da escola informações sobre livros e leitura, incluindo 

sítios de internet, revistas, livros de puzzles, livros de anedotas, ou outra coisa qualquer, desde que seja 

relacionada com a leitura. Inclua uma secção de leituras no sítio da escola, pedindo aos alunos para a criarem.

Inclua as leituras favoritas dos professores e alunos e ainda informação para os pais sobre como apoiarem 

as leituras dos filhos.

� Peça a grupos de alunos de cada ano que façam uma lista dos livros, revistas e sítios que mais lhes agradam.

Os alunos são mais abertos a ler o que lhes é recomendado por um colega do que por um  professor.

� Pesquise iniciativas de outras escolas para se inspirar. Se a sua escola pretende definir-se como uma escola          

promotora de saúde, pode organizar um clube de leitura para elaborar ementas inspiradas nas de outras                   

escolas saudáveis.



12

DESENVOLVER A LEITURA
NAS VÁRIAS ÁREAS
CURRICULARES

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 domínios e também

pode ajudar a melhorar as relações professor/aluno. 

Ideias para fomentar a leitura

Ler em voz alta. Procure encontrar tempo para ler em voz alta. Cinco minutos bastam. Escolha um

tema e leia. Pode ser poesia.

Pequenas bibliotecas. Organize pequenas bibliotecas com livros, revistas, recortes de artigos e uma

lista de sites.

Arte e design. Muitas obras literárias inspiraram artistas, poetas, músicos e realizadores de cinema.

Crie uma mostra baseada em alguns destes livros, usando fotos, letras de canções, imagens de filmes. 

Faça com que os alunos ampliem a lista, encontrem poemas, livros ou artigos.

Cidadania. Solicite a ajuda dos alunos para organizarem uma lista de livros com temas relacionados

com cidadania. 

Design e tecnologia. Use livros que incluam o trabalho de designers, arquitectos e engenheiros, como

inspiração para os jovens. Crie a sua própria mostra de trabalhos.
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História. Divulgue relatos históricos. Experimente usar vários relatos verídicos de acontecimentos

históricos para que os alunos se confrontem com novas perspectivas. Crie um blogue para os alunos

documentarem a vida da escola.

Novas tecnologias. Compre revistas da especialidade e organize um grupo que se exercitará em

comparar características de equipamentos e a fazer orçamentos para os adquirir.

Matemática. Crie uma secção de leitura relacionada com a Matemática, que pode servir como 

estímulo para as aulas. Disponibilize livros com problemas de lógica.

Línguas estrangeiras. Arranje alguns livros originais de obras da literatura infantil de outros países.

Música. Promova a escrita acerca de uma música à escolha.

Ciências. Organize mostras de livros de divulgação científica. Promova pesquisas para descobrir

o que está por trás da ficção científica.

É difícil aliciar toda a gente 

Procure na escola os adultos mais entusiastas pela leitura. Seja o que for que estejam a ler,

é o entusiasmo deles que vai ajudar a incentivar crianças e jovens. Incentive estes membros da 

comunidade escolar a organizarem uma actividade de leitura. 

Envolva um número razoável de pessoas. Quanto mais pessoas ajudarem no planeamento e na 

execução das actividades, menos trabalho sobrará para cada um. 

Convoque pais, membros da comunidade, auxiliares e outro pessoal da escola. Os alunos mais velhos

podem sempre apoiar os mais novos. Organize uma breve reunião, para demonstrar como o prazer de

ler pode contribuir para o sucesso da escola.

Peça a cada coordenador de departamento para fornecer com antecedência o planeamento das actividades

lectivas, para que a equipa da biblioteca possa organizar mostras referentes a certos tópicos, criar

caixas de livros e enumerar recomendações de sites.

Tenha uma política de leitura alargada – para cada tema, é útil que os departamentos
da escola  elaborem uma lista de leituras recomendadas, incluindo revistas e sites.
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TER EM CONTA DIFERENTES
PERCURSOS DE LEITURA

É essencial oferecer a todos um ambiente 

em que a leitura possa florescer. 

As boas práticas de leitura devem ser 

exemplificadas pelo professor, que pode: 

� partilhar com os alunos artigos de jornais 

ou revistas, ou extractos dos livros que mais

gostou de ler;

� manter um diálogo acerca daquilo que 

os alunos estão a ler, informar-se acerca dos 

géneros de livros que os alunos mais gostam;

� agrupar os alunos consoante os seus 

interesses e ajudá-los a alargar esses grupos 

de relacionamento. 

Ideias para desenvolver uma cultura de leitura na sala de aula

Biblioteca da turma. Organize uma biblioteca de turma; peça aos alunos para trazerem livros de casa.

Pode ser um livro de que gostaram, uma revista ou até um jornal de distribuição gratuita. 

Comece a semana com um cartaz para cada grupo preencher com as recomendações de leitura. 

Os elementos da turma podem indicar uma leitura (não limite as escolhas a livros), e juntá-la ao painel

com imagens e comentários adicionais.

As recomendações das turmas podem figurar nos painéis da entrada, numa base rotativa.

Questionário de leitura. Crie um modelo de questionário de leitura para os professores usarem no 

primeiro período, com cada aluno. Estes registos podem ser guardados e mais tarde consultados para

detectar mudanças e ajudar os alunos a desenvolverem os seus hábitos e interesses. As informações

também podem ser utilizadas para ajudar os alunos a juntarem-se em grupos com interesses específicos.
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Apresentações e debates. Sugira aos professores que suscitem nas aulas debates acerca das

leituras dos alunos. Poderá ser o relato de um episódio de um livro que lhes agradou, de uma peça,

de um comentário ou artigo de jornal, ou qualquer assunto relacionado com leitura. Incentive a

colaboração entre docentes, solicitando a partilha de livros, revistas e artigos que tenham achado

úteis, para as actividades escolares, ou para apoiar o debate de questões que lhes interessem.

Parcerias. Um leitor mais apto pode apoiar um leitor menos apto, numa relação a dois. Esta relação

pode assumir diversos contornos: voluntários adultos da comunidade podem ser sensibilizados para

ajudar na leitura; do mesmo modo que os alunos mais velhos também o podem fazer; ou ainda 

leitores mais aptos na mesma faixa etária podem ajudar colegas. 
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QUESTÕES A CONSIDERAR NO ESTABELECIMENTO DE VOLUNTARIADO

Custo. Se o orçamento o permitir, pode contratar especialistas para apoiarem a formação de voluntários.

Tempo. Para que o voluntariado seja bem sucedido, é necessário dispor de tempo para montar e gerir

o esquema. É necessário identificar e treinar os voluntários, destinar salas e acompanhar a evolução, 

evitando problemas e verificando os progressos.

Salas. Também é importante disponibilizar tempo e espaço para que os participantes nas actividades

que envolvam voluntariado se sintam confortáveis. Os voluntários podem ler, por exemplo, num canto

da biblioteca. 

Treino. O treino é vital. Deve abranger áreas tais como: formas para motivar leitores renitentes; 

como aprendemos a ler; actividades e livros mais adequados para cada idade; como se estabelecem

relações positivas.

Retornos. Os voluntários precisam de oportunidades para discutir quaisquer preocupações e relatar as

suas experiências. Isto pode ser feito uma ou duas vezes por trimestre, desde que os voluntários saibam

que existe um coordenador a quem podem recorrer para apoio.
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Quem. É necessário avaliar quem é que vai emparceirar com quem. As idades de leitura podem ser

uma ajuda, como também o serão as conversas com os professores. Um voluntário pode ajudar um 

aluno mais novo a elevar o seu nível de leitura e a sua auto-estima.

Quando. Pode usar-se o tempo das aulas, a hora do almoço, ou quaisquer outros tempos considerados

adequados. A escolha dos momentos para o apoio dos voluntários deve ser decidida em função das 

características da escola e do interesse dos participantes. 

Leitura em parceria com voluntários.

� A leitura a par pode ser importante para trabalhar a auto-estima das crianças.

� As abordagens em parceria podem revelar-se muito eficazes se for dado treino e apoio

apropriado aos voluntários de leitura.

� Intervenções que durem mais do que um período escolar não produzem necessariamente

benefícios proporcionalmente maiores.
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ORGANIZAR EVENTOS PARA ELEVAR OS NÍVEIS DE LEITURA

Um evento de leitura ou uma série de eventos no decurso de um ano, ou datas comemorativas, podem

gerar actividades interessantes, motivar os alunos para se envolverem e suscitar melhoria nos níveis de

leitura. Uma ligação a acontecimentos populares, como por exemplo um Campeonato do Mundo de 

Futebol, é uma maneira de envolver alunos que de outro modo talvez não se inscrevessem nas actividades

de leitura. Pode proporcionar uma oportunidade para mostrar livros acerca do país anfitrião, uma 

selecção de publicações sobre futebol ou acerca dos seus protagonistas. Este tipo de iniciativa pode

questionar as ideias dos alunos acerca da leitura e o modo como ela se pode relacionar com os seus 

interesses imediatos.

Ideias para ligar a leitura a eventos/datas nacionais 

O desafio da leitura. Desafie os alunos a ler mais, a frequentar bibliotecas públicas. Proponha objectivos

que sejam atingíveis, atribua diplomas e pequenos prémios que tornem o desafio atraente. Exponha

obras de escritores. Sugira às famílias que venham à escola para ler e contar histórias.

Se puder trazer até à escola um contador de histórias ou um autor, tanto melhor. Comemore o Natal com

leituras adequadas nas aulas ou fora delas.
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Dia dos namorados. Embrulhe os livros de forma atraente, faça um sorteio entre os alunos e os

professores, com senhas em forma de coração. 

O mapa da leitura. Exiba um planisfério e assinale-o com «pins» relacionando leituras recomendadas

com diversos países ou áreas geográficas. Para um tema referente a férias de Verão, aponte locais que

a comunidade escolar possa ir conhecer durante as férias.

Decisões de leitura. Ajude os professores e os alunos a manterem as suas decisões de Ano Novo 

promovendo a leitura de livros acerca de alimentação saudável, exercício físico e actividades positivas

para ocupação de tempos livres.

Livros como prendas. Incentive os alunos a dar e pedir livros como prendas.

Obstáculos potenciais e algumas soluções:

Tempo.

� Organize eventos de acordo com o planeamento do ano escolar.

� Solicite a ajuda de voluntários e de alunos mais velhos.

� Mantenha um evento a par de um pequeno concurso e um destaque especial na biblioteca.

Dinheiro. Faça acções conjuntas com outras escolas. Procure financiamentos.
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DESENVOLVER A BIBLIOTECA ESCOLAR
O papel das bibliotecas escolares no desenvolvimento dos leitores em contexto educativo é amplamente

reconhecido e cada vez se torna mais importante para que as escolas possam promover uma cultura

integrada. Uma das prioridades da biblioteca escolar é o desenvolvimento da leitura – a começar pelo 

leitor individual. Compete às bibliotecas colocar os leitores em contacto com outros leitores, transformando

a promoção da leitura em momentos de inspiração e prazer.

Questões que se colocam actualmente às bibliotecas escolares:

� Como prolongar acção das bibliotecas na promoção do prazer da leitura para além dos tempos

escolares do aluno?

� Até que ponto as bibliotecas escolares assumem um papel decisivo na criação do gosto pela 

leitura e no fomento de um desenvolvimento cultural alargado?

A procura de resposta para estas questões pode orientar os responsáveis das bibliotecas escolares, levando-

-os a estabelecer parcerias com todos os membros da comunidade escolar, de modo a que a biblioteca

desepenhe um papel central na manutenção de um ambiente de leitura.
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1. Criar o ambiente de leitura. Idealmente, a biblioteca deverá ser o núcleo da própria escola, com

uma localização central, facilmente acessível a todas as horas e sendo um espaço de uma só utilização.

Acima de tudo deverá ser alegre, acolhedora e diferente das salas de aula.

Ideias para mudar a aparência e promover a biblioteca 

Mudar a aparência. Encarregue os alunos desta tarefa: poderá sugerir almofadas ou«puffs», cantos para

livros de jogos, postos de escuta para gravações e CDs, caixas com revistas para a troca; acolha as 

sugestões de professores e alunos.

Biblioteca «livraria». Organize a biblioteca para que se pareça mais com uma livraria dinâmica. Junte

temas com muita saída, crie mesas com livros e coloque-lhes legendas, por exemplo: 

«Magia? Livros de feiticeiros para te enfeitiçar!»

Painéis temáticos. Coloque painéis na biblioteca e por toda a escola; aposte em temas que interessem

aos alunos, por exemplo eventos desportivos.
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Títulos quentes. Coloque legendas de grandes dimensões na área das devoluções, por exemplo: 

«títulos quentes». A pressão entre iguais pode por vezes funcionar. Exiba todas as semanas a lista dos

dez livros mais requisitados. Afixe a lista ou anuncie-a em reuniões.

2. Recursos humanos. Para se conseguir o melhor da biblioteca escolar, vale a pena ter em conta:

� O estatuto do responsável. (Tem acesso a reuniões importantes? A que equipas pertence?)

� O orçamento da biblioteca. (É uma parte proporcionalmente consistente e justa do orçamento

da escola? Suporta o desenvolvimento da leitura bem como o apoio às áreas curriculares?)

� O plano e a política de desenvolvimento da biblioteca. (As necessidades da biblioteca estão

identificadas no plano anual de actividades da escola?)

3. Escolha dos livros. O sucesso da biblioteca depende da adequação dos recursos que oferece, uma

vez que tanto os professores como os alunos só lá irão se a biblioteca corresponder às suas necessidades.

Além de facultar aos utilizadores apoio curricular, a biblioteca deve prolongar-lhes as expectativas,

sendo inspiradora e interpelante, revelando novos autores e géneros, propondo experiências.

A equipa da biblioteca pode incentivar e ajudar os alunos nas escolhas, envolver a comunidade escolar

no processo de aquisição dos livros e assegurar que os professores, pais e auxiliares também podem

recomendar alguns títulos. Além disso, os livros e periódicos devem reflectir a diversidade cultural

existente na escola. Os professores responsáveis pela selecção devem estar actualizados, frequentando

a biblioteca pública, livrarias e feiras do livro, lendo publicações especializadas e se possível

trabalhando com outros colegas responsáveis por bibliotecas.

4. Promoção da leitura. As bibliotecas escolares precisam de anunciar os seus recursos para incentivar

o movimento dos potenciais interessados. Uma maneira de o conseguir é organizar actividades e eventos.

Além de apoiar grupos de leitura, as bibliotecas escolares podem facultar apoios em horários

diferenciados, dar prémios, promover livros e iniciativas de leitura familiar, acolher visitas de autores,

participar activamente na «semana da leitura» e desenvolver um programa de visitas à biblioteca

pública mais próxima.
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SUSCITAR O DESENVOLVIMENTO DAS FAMÍLIAS
TENDO COMO PRIORIDADE A LEITURA

Os pais são os primeiros educadores das crianças e têm a maior influência no seu desenvolvimento.

Este facto é importante e está plenamente confirmado 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 programas 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. 

Princípios chave 

1. Envolver as famílias e fazê-las contribuir para o projecto de leitura da escola.

Envolva os pais e outros familiares no apoio à leitura fazendo-os participar no espírito da escola, com

todos os professores e funcionários.

2. Trabalhar em parceria com as famílias.

Aos pais e outros membros da família deve ser dado o poder de desenvolver projectos com a escola.

Envolva-os no planeamento, para que se possam sentir verdadeiros parceiros. Recorra a pais entusiastas

e a outros membros das famílias para assegurar um ambiente positivo. 

3. Escolha projectos adequados a diferentes tipos de famílias.

O planeamento deve ser flexível, sendo necessário prever abordagens variadas. É importante reconhecer

que existem muitos tipos de famílias e que para os assuntos da escola é mais difícil atrair os pais do que

as mães. 

As crianças podem ser a ligação para envolver as mães, e as mães para envolver os pais. 

Os projectos podem envolver avós, tios, padrinhos e irmãos.

4. Relacione o prazer de ler com o sucesso. Declarações simples como «Ler abre a porta ao

sucesso» ajudam as famílias a compreender a vantagem do seu envolvimento na promoção da leitura.

É bom destacar também a importância de que os próprios pais leiam livros, jornais ou revistas.
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5. Seja inclusivo na sua abordagem. A escola deve valorizar o papel da leitura e da literacia na

cultura das famílias e envolver a comunidade local neste desígnio.

6. Tenha consciência do modo como os pais se percepcionam. Se os pais não acreditam que

podem ter uma influência positiva na educação dos filhos, dificilmente se envolvem. Isto é particularmente

crítico quando as habilitações dos pais são reduzidas. Trabalhe com as famílias para demonstrar como

é fácil dar apoio às crianças e as vantagens que daí advêm. 

Ideias para ajudar a desenvolver a promoção da leitura na família 

Os pais na biblioteca. Reserve uma área na biblioteca para os pais e outros familiares e tenha uma

gama variada de materiais de leitura, incluindo jornais, títulos de ficção e outros. Se possível incentive

a participação de um grupo de pais mais entusiastas para gerir uma secção de «Empréstimo a Pais»

para ajudar outros pais a requisitarem livros da biblioteca da escola. Ter os pais envolvidos dar-lhes-á um

sentido de pertença. O voluntariado de pais na biblioteca é muito menos ameaçador do que o voluntariado

na sala de aula.

Clube de pequenos-almoços. Encoraje as famílias para comparecerem a pequenos-almoços.

Durante esses encontros podem ler ou discutir livros num ambiente informal. Peça aos adultos uma

pequena contribuição para que o pequeno-almoço seja servido. Se as famílias têm origens diferentes, 

incentive-as a trazerem os seus pequenos-almoços tradicionais para que possam provar diferentes

ementas.

Apanhados a ler - famílias em filme. Use uma pequena câmara de vídeo digital e empreste-a aos

alunos num sistema rotativo. Os alunos poderão filmar as famílias a ler e levar as imagens para a escola.

O professor pode seleccionar as melhores sequências para exibir numa sessão com pais.

Sessões de «embaixador». Peça a um pai que se relacione bem com outros pais que desempenhe

o papel de «Embaixador da Leitura». Solicite ao «embaixador» que apareça num evento da escola para

falar às famílias acerca da importância das leituras em casa.
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CONSTRUIR RELAÇÕES COM AS BIBLIOTECAS
PÚBLICAS PARA APOIAR O PRAZER DA LEITURA

Os resultados da investigação demostram que se as escolas e as bibliotecas trabalharem em conjunto,

têm uma influência considerável no prazer de ler das crianças. 

As bibliotecas públicas associam aprendizagem formal e informal e estão bem colocadas para apoiar as 

escolas, disponibilizando apoio especializado aos professores sobre livros e outros materiais de leitura.

Podem também apoiar os pais na escolha e no uso de livros, ajudar as escolas a dinamizarem a biblioteca 

escolar e organizar eventos comuns com as escolas, para celebrar acontecimentos locais ou nacionais. 

Graças às bibliotecas públicas, as escolas podem fornecer aos alunos uma gama mais alargada de livros

e de actividades. Na mesma linha, as escolas permitem aos bibliotecários uma maior possibilidade de

se relacionarem com todas as crianças, particularmente aquelas que ainda não são utilizadoras de 

bibliotecas. A relação com as bibliotecas públicas pode ajudar as escolas a envolver os alunos em 

iniciativas da comunidade local.

A relação entre as escolas e as bibliotecas públicas é mutuamente benéfica, e por isso é aprovada

por todas as políticas educativas.
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Ideias para parcerias entre escolas e bibliotecas públicas 

Exposições. As bibliotecas públicas podem mostrar trabalhos dos alunos, tais como capas de livros,

cartazes para promover a leitura, eventos na biblioteca ou na escola. Em certos casos os alunos podem

assumir a responsabilidade de manter um painel de promoção na biblioteca local.

Painéis informativos. Use o painel de notícias da biblioteca pública e o da escola para notícias

e informações sobre leitura. As escolas podem incluir informação acerca das promoções e eventos

na biblioteca (por exemplo, muitas pessoas não sabem que as bibliotecas facultam acesso à Internet, 

disponibilizam CDs e DVDs e que não se paga por isso), enquanto as bibliotecas podem exibir informação

acerca do que os estudantes estão a ler/recomendar, e também acerca de eventos da escola.

Visitas de turma. Uma maneira de familiarizar os alunos com a biblioteca pública é organizar visitas. 

As visitas permitirão aos alunos um acesso mais alargado a livros e outros materiais de leitura.

Recomendações na internet. Faça hiperligações entre as páginas da biblioteca e da escola. Se a

biblioteca pública dispuser de um catálogo de busca online ofereça acesso a partir dos computadores

da escola, para que os alunos possam encontrar os livros que querem ou precisam de ler para estudar.

Eventos comuns. A articulação e o apoio mútuos podem permitir que se realizem mais e melhores 

eventos de leitura e sessões de formação para professores e educadores.

Dia mundial do livro. Junte esforços para organizar um Festival do Livro nas escolas da comunidade.

Serões para pais. Convide os pais para serões e mostre o que as bibliotecas podem dar às famílias

e para tornar os alunos e as famílias utilizadores frequentes.

Tempo de histórias. Os alunos mais velhos podem ajudar os bibliotecários na hora do conto ou em

sessões de leitura para os mais pequenos. 

Documentos chave mostrando o valor do trabalho conjunto. As parcerias escola/biblioteca

estimulam a criatividade das crianças e incentivam o prazer de ler. O trabalho em parceria é o modo

mais eficaz de ajudar os jovens a prolongarem as suas leituras.

Os Serviços de Apoio às Bibliotecas Escolares (SABE). As bibliotecas públicas que têm SABE

conseguem excelentes parcerias com as escolas, através do apoio que dão às bibliotecas escolares.
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INCLUIR A LEITURA NA TRANSIÇÃO ENTRE NÍVEIS DE ESCOLARIDADE

Num inquérito às atitudes dos jovens perante a leitura (MORI, 2003), verificou-se que os jovens estão

mais disponíveis para ler livros relacionados com os seus próprios interesses (filmes, TV, celebridades,

ocupações de tempos livres, etc.).

Recorrer a alunos mais velhos como mentores/modelos de comportamentos positivos em relação à 

leitura, pode ser uma boa maneira de ajudar os mais novos a estabilizarem-se numa nova fase do seu 

percurso escolar.

Actividades de leitura na transição entre níveis de escolaridade

Postais. Peça aos professores do 2º ciclo para distribuírem postais na aula, para os alunos escreverem

as suas preferências de leitura. Envie os postais às escolas do 3º ciclo no final do último período para

serem afixados nas salas e acolherem os recém-chegados de forma mais personalizada.

Herança de leitura. Incentive as turmas a organizarem uma lista de livros que recomendariam aos

alunos que chegam. O 8º ano pode entregar a lista de livros ao 7º ano, e o 7º ano enviará a sua lista

para as escolas de 2º ciclo, etc.
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O poder dos pais. Os pais têm uma atitude mais atenta à escola quando os filhos transitam para uma

nova fase do percurso educativo. Aproveite esse interesse para envolver os pais no apoio à escola.

Parceiros de leitura. Não descure a possibilidade de treinar os alunos mais velhos para apoiarem

aqueles que precisam de uma ajuda extra no domínio da leitura.

Comprar livros. Peça às escolas do 2º ciclo que façam sugestões sobre assinaturas de revistas 

adequadas ao 7º ano ou mesmo sobre livros a comprar. Isto poderá significar uma maior proximidade

com a biblioteca e portanto uma maior probabilidade de a utilizarem.

Colegas de e.mail. Organize um esquema de «amigos do e.mail» entre o 6º e o 7º ano, para partilharem

recomendações de livros, preferências e hábitos de leitura.

Caderno de leitura. Algumas escolas básicas encorajam os alunos a utilizarem e manterem um

caderno para notas de leitura. Assegurar que estes cadernos chegam ao 3º ciclo, pode ajudar os

departamentos de Português a manter o diálogo com os alunos acerca das suas leituras.

Bibliotecário voador. Os coordenadores de biblioteca das escolas de 3º ciclo podem visitar as escolas

que lhes vão mandar alunos, exibindo uma selecção de banda desenhada, livros e revistas provenientes

da sua biblioteca. Também poderão dar conta aos alunos do 6º ano das leituras do «seu» 7º ano. Aproveite

esta oportunidade para apurar que livros o 6º ano gostaria de ver na biblioteca da sua futura escola.

Introdução à biblioteca. Estimule os novos alunos do 5º e 7º ano a conhecerem a biblioteca.
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ESTABELECER RELAÇÕES COM AS REDES LOCAIS

Trabalhar em parceria com outras escolas e instituições ajuda as escolas a lançarem actividades

de leitura mais ambiciosas e promove coesão na comunidade.

É evidente que quando as escolas trabalham em cooperação, desenvolvem significativamente a competência

profissional dos professores e os níveis de aprendizagem das crianças.

Os professores que trabalham em agrupamentos coesos reconhecem imediatamente a verdade desta

afirmação. Trabalhar em parceria significa que as escolas partilham ideias, recursos e actividades

de promoção de leitura. 

Ideias para desenvolver uma rede local de leitura 

Serviços de biblioteca. Use na escola os serviços da biblioteca pública.

Os serviços da biblioteca não só fornecem às escolas informação relevante e actualizada, como apoiam o

desenvolvimento de actividades de leitura. Também poderão constituir-se como mediadores de relações

locais.

Sessões de leitura comuns. Organize sessões de leitura comuns (com outras escolas e/ou com a

biblioteca pública local) de modo a articular orçamentos, dividir a carga da organização e promover

melhores relações.

Parcerias entre escolas. Trabalhe em colaboração com as outras escolas do seu agrupamento,

com grupos comunitários ou instituições locais para desenvolver parcerias.

Por exemplo, alunos do 3º ciclo ou da escola secundária podem emparceirar com alunos das escolas

do 1º ciclo em actividades de leitura a par.

Recomendações trans-escolares. Faça intercâmbio de livros recomendados e de conjuntos

de livros para leitura na sala. Reúna grupos de leitura de diferentes escolas; use a biblioteca pública

como ponto de encontro; incentive os alunos e os professores a trocarem livros. 

Grupos comunitários. Recorra a associações locais para organizar comunidades de leitura

e aproveite para aí afixar cartazes acerca da leitura.



30

VALORIZAR O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

O progresso profissional na área da leitura incentiva os professores a planearem actividades e a 

desenvolvê-las na sala de aula ou na escola. Manter os professores actualizados acerca da literatura

para crianças ajuda a promover o prazer de ler.

Ideias para desenvolvimento profissional dos professores

Convide especialistas. Convide um bibliotecário (da biblioteca pública/escolar) para falar acerca dos

serviços das bibliotecas, dos livros e páginas de internet para crianças, bem como para discutir potenciais

parcerias. Também pode convidar um livreiro ou um editor para dissertar a propósito das tendências

correntes e de «bestsellers».

Formação contínua. Realize actividades de formação onde cada um dos departamentos planeia uma

série de actividades. Comece o dia com uma série de actividades de leitura para inspirar as pessoas ou

grupos com interesses especiais. Também pode solicitar a participação de um especialista, que ofereça

novas perspectivas na leitura em voz alta e no uso de técnicas de apresentação de livros e de narração,

para melhorar o ensino.
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Política de leitura integral na escola. Use tempo de formação contínua para desenvolver uma

política de leitura. Áreas em que essa política pode incidir:

� Assegurar o acesso à mais larga gama possível de materiais de leitura (livros, banda

desenhada, jornais, revistas e páginas de internet).

� Planificar o desenvolvimento da biblioteca escolar e o papel da equipa da biblioteca.

� Reservar verbas para o desenvolvimento da leitura, para a compra de livros

e assinaturas de revistas. 

� Criar um sistema para acolher as recomendações dos alunos.

� Envolver toda a comunidade escolar, incluindo pessoal não docente.

� Suscitar o envolvimento dos pais.

� Incluir nos painéis da escola elementos de incentivo à leitura.

� Reconhecer que o desenvolvimento da leitura é um processo contínuo.

� Estabelecer colaborações com profissionais da leitura. 

� Planear leituras para cada área curricular.

Actualização acerca de livros. Use as reuniões de professores para actualizar os colegas a propósito

de novos livros ou de outros recursos de leitura. Pode reservar um tempo no final das reuniões para indicar

um livro, ou para um professor recomendar por exemplo uma página de internet, livros, revistas, etc. 

Críticas literárias de jornais e recomendações de leitura de professores. Podem ser afixadas

críticas e sugestões de livros no painel da sala dos professores.

Comunidades de leitura de professores. Organize uma comunidade de leitura de professores

de modo a entusiasmar um grupo pela leitura. As comunidades de leitura não têm que incidir

necessariamente em ficção e não é preciso que todas as pessoas leiam o mesmo livro.



LER SIGNIFICA SUCESSO

«Envolver os alunos na prática da leitura, usando estratégias diversificadas, é um dos 

meios mais eficazes para promover a mudança social».

«Para uma criança se tornar leitora precisa de apoio motivacional e cognitivo».

«A motivação pela leitura é fomentada com livros interessantes, com respeito pela 

autonomia de cada um e com actividades que envolvem interacção e colaboração com 

os seus iguais».

in: Reading for Change, relatório PISA da OCDE (2002)

«…as crianças que lêem por prazer obtêm melhores resultados…».

«…verifica-se uma correlação positiva entre a frequência de oportunidades da leitura 

autónoma e a competência de leitura».

in: The Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS 2001)

«Muitas crianças lêem em casa. Lêem no computador, em revistas ou livros informativos. 

Raramente porém, têm oportunidade de prosseguir na escola os seus interesses pessoais.

Temos que nos interrogar se as escolas estão verdadeiramente no bom caminho para 

conseguirem captar o entusiasmo das crianças, incentivando-as a explorarem os seus 

próprios caminhos de leitura».

David Bell, in: Apresentação do Relatório Ofsted – Reading for Purpose and Pleasure (2004)
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