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EBI Charneca de Caparica
Departamento de Língua Portuguesa

Programa de leitura EBICC (2006-2009)
Área de Intervenção
Público-alvo
Nome do Programa
ACÇÕES

1º, 2º e 3º Ciclos
Alunos do 1º, 2º e 3º Ciclos

Sugestão de actividades a
desenvolver

Ler Mais e Melhor
 Inserção na programação das aulas de outras áreas

• Contar histórias na sala de

curriculares de momentos dedicados ao contacto com
livros e à realização de actividades de leitura e escrita

aula
• Ler histórias na sala de

ajustadas aos interesses e níveis de competência
linguística dos alunos.

aula
• Realizar

. Dinamização da Hora do Conto por professores e/ou

actividades

de

alunos e/ou funcionário e/ou convidados para os alunos expressão com livros
do 1º ciclo.
• Encontro com autores

. Inserção na programação semanal das aulas de
Português do 5.º ao 9.º Anos de um espaço dedicado a

• Realizar leitura autónoma

actividades de leitura e de escrita centradas em livros,
ajustadas aos diferentes níveis de competência
linguística dos alunos.

• Utilizar

nas

aulas

os

recursos do CRE

 Inserção na programação de outras actividades –
estudo acompanhado, área de projecto, actividades da

• Participar

em

Biblioteca Escolar, elaboração de jornais escolares,

comunidades de Leitores na

projecto Saapinho, actividades de substituição, etc. –

Web (Ex. Biblogteca)

de momentos dedicados à leitura e à escrita e ao
contacto com livros, jornais e revistas ajustados aos

• Participar em projectos

diferentes níveis de competência linguística dos alunos. de
 Utilização continuada nas aulas dos recursos

leitura

e

escrita

colaborativa (Ex. Netescrit@)

disponíveis no CRE “Lorosae”, incluindo periódicos em
versões impressa e on-line.
 Contacto com escritores e/ou ilustradores das obras
trabalhadas nas aulas e noutros espaços.
 Continuação da promoção das feiras do livro usado e
novo, concurso de leitura “Ler é uma Festa”, concursos
externos (Ex. “Uma Aventura literária”), jogos, prémios
e iniciativas de carácter lúdico
Coordenação

Coordenação do 1º ciclo, Departamento de Língua
Portuguesa e CRE “Lorosae” (inserido na Rede de
Bibliotecas Escolares em articulação com outros
Serviços do Ministério da Educação).

• Incentivar a leitura em
tempo

livre

“Saapinho”)

…

(Projecto
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Responsáveis

Professores do 1º Ciclo, professores de Língua
Portuguesa do 5º ao 9º ano.
Professores do CRE

Parceiros

BE / CRE
Outros a definir.

Livros recomendados

1º, 2º e 3º ciclo

Em anexo
(* existe no CRE)

