
 
 

 

 

 
 

 

 

"aLeR+ em família" 

 
A importância da leitura em família 

 

Sendo a biblioteca/ escola e a família dois espaços naturais para a promoção da leitura, o seu contributo é 

extremamente valioso para o desenvolvimento de competências leitoras nos alunos. 

O projecto ”aLeR+ em família ” pretende valorizar este contexto favorável e disponibilizar materiais de apoio (sugestões 

de leitura/ livros/ folha de registo das leituras ) para o desenvolvimento de atividades que incentivem a leitura e o 

gosto pelos livros. 

A participação da família é fundamental na criação de hábitos de leitura, propondo-se as bibliotecas escolares do 

Agrupamento de Escolas Mosteiro e Cávado, educadoras e docentes do 1.º e 2.º ciclos como mediadoras neste processo. 

 

 

 

 

 Colocar o prazer de ler no centro dos esforços da escola para elevaros níveis de aprendizagem e o sucesso dos alunos. 

 Envolver na promoção da leitura todos os elementos da comunidadeescolar: professores, funcionários e também pais. 

 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. 

 Envolver as famílias na implementação do projeto incentivando o seu contributo para o projeto de leitura da turma. 

Objetivos: 

Projeto de leitura com o envolvimento dos pais 



 
 

 

 
 

 

  4 razões para se ler+  

 

 

 Ler bem e depressa torna o estudo mais fácil e produtivo. 

 Os bons leitores têm mais sucesso na escola. 

 A leitura é uma das capacidades mais importantes do ser humano. 

 A leitura é condição de autonomia e de sucesso na vida. 

 
in programa do PNL 

 

  Projetos em curso  
 

“Leitura em vai e vem” – Escolas do pré-

escolar “Já sei ler” - 1º ciclo 

 
 

Projeto a implementar em 2012/2013/2014  
 

“aLeR+ em família - Contos para ler, reler e contar” – 2º ciclo 



 
 

 

 

 

Metodologia e calendarização das etapas do projeto 
 

 

Fases Mês Ações/ atividades 

1º Fase outubro  Comunicação do projeto aos pais ( folheto) 

 Concurso de fotografia dirigido às famílias - divulgação através de posters afixados 

nas escolas e no site da escola até dezembro 

 Divulgação do projeto nas escolas ( cartaz, folheto informativo, …) 

 Sessão de sensibilização aos encarregados e educação sobre a importância da  

leitura em casa. 

2º Fase outubro  Levantamento dos pais envolvidos e calendarização das actividades. 

 Levantamento dos recursos existentes nas escolas para empréstimo domiciliário. 

3º fase novembro  Empréstimo de recursos pelas bibliotecas da E.B.2,3 do Cávado e do Centro Escolar 

de Merelim S.Paio 

 Empréstimo de recursos pela Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva no âmbito do 

programa Ler Ajuda a Crescer( LAC) – Baús de 50 livros cedidos a todas as escolas 

do agrupamento. 

 Criação de um espaço no site das bibliotecas com informações aos pais e ligações 

a sites de interesse para o projeto. 



 
 

 

 

 
 

Fases Mês 
Ações/ atividades 

4º fase De 

novembro 

a maio 

 Implementação do projecto 

 Leitura diária / semanal de livros, contos, lendas,… pelos familiares ( pais, avós, tios, 

padrinhos ou irmãos mais velhos praticam a leitura em voz alta e falam sobre os livros) 

ou pelos próprios alunos no caso do 1º e 2º ciclos. 

 Disponibilização de registos de leitura. 

 Criação de histórias a partir de leituras no âmbito do projeto “Leitura em Vai e Vem” 

(Conto redondo envolvendo as crianças de 5/anos dos pré escolar). 

 Elaboração de contos pelos alunos do 5º ano com o envolvimento das famílias " Um 

conto a várias mãos." 

 Utilização de técnicas de ilustração dos textos criados. 

 Escrita de histórias com o envolvimento da família com base nas leituras efetuadas 

semanalmente. ( 3º e 4º anos) 

 Promoção de atividades variadas e interessantes de acompanhamento da leitura de 

obras. 

 Elaboração de um livro em formato impresso com os textos criados nas várias escolas 

do agrupamento. 

 Apresentação do trabalho em formato multimédia, utilizando as novas tecnologias 

digitais e internet para produção de livros e textos. 

 Gravação de histórias, contos, poemas com recurso ao programa Voicethread. 

 Formação a pais e filhos  em Voicethread. 

 Eventos de leitura 

 



 
 

 

 

 
 

  
 Leituras de Natal "aler+ no Natal" 

 Semana da leitura 

 (Sobre)Mesa de leituras 

 Comemoração do Dia da Família 

Avaliação do projecto 

5º fase Junho 
 

 Número de pais envolvidos no projecto em cada nível de ensino; 

 Lançamento de um questionário abordando os seguintes aspetos: 

 frequência da leitura em família; 

 tempo aproximado disponibilizado por dia/semana; 

 familiares envolvidos no projeto; 

 referência a aspetos positivos e constrangimentos; 

 motivação dos alunos; 

 adequação das leituras, sugestões; 

 propostas de novas atividades. 

 Divulgação dos resultados dos questionários no site da biblioteca. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 


