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Projeto aLeR+ 

Público-Alvo: Toda a comunidade educativa do Agrupamento 

Objetivos: 

Promover o livro e a leitura; 

Partilhar leituras; 

Estabelecer ligações entre a leitura e a escrita; 

Aumentar o PRAZER DE LER na vida escolar, na vida 

familiar, em todo o lado;  

Envolver alunos e familiares, professores e pessoal 

não docente, que poderão e deverão dar o seu 

contributo na concretização das atividades. 

 

  

 

Horário A funcionar ao longo do ano letivo 

Local de funcionamento: Bibliotecas/auditório/salas de aula /espaços exteriores 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MIRAFLORES 

Ano Letivo 2017/2018 



Atividades a desenvolver: 

Comemoração de efemérides e datas significativas 

ligadas à biblioteca, à leitura e ao livro; 

Leitura e Currículo: atividades a desenvolver nas 

diferentes disciplinas abordando conteúdos 

programáticos – transversalidade curricular; 

Educação para a cidadania: atividades envolvendo os 

destinatários desata área; 

Educação para a saúde; colaboração nas atividades 

desenvolvidas neste âmbito;  

A Leitura, os livros e os autores: sessões com 

escritores, jornalistas, investigadores, ilustradores e 

contadores de histórias, entre outros; 

Feiras do livro; 

Dia da partilha do livro: atividades de escrita criativa; 

Hora do conto: dramatização de obras literárias; 

desconstrução do conto; 

Ateliers de Leitura; diferentes atividades dirigidas a 

alunos, incluindo os alunos com NEE; 

Concursos: participação ativa nos concursos a nível 

nacional: Concurso Nacional de Leitura e Concurso 

“Faça lá um Poema”; 

Concursos nas escolas: concurso “A palavra do mês; 

concurso de fotografia: “Dá a cara por um livro”; 

escrita criativa; “O melhor leitor”; “O baptismo da 

Mascote”; 

Colaboração no Projeto: Filosofia para crianças: 

Leitura e pensamento crítico; 

Semana da Leitura: atividades diversas ligadas à leitura 

e à escrita; 

Leitura em Família: envolvimento de pais e 
encarregados de educação. 

Docentes responsáveis: 

Equipa do Projeto: Zelinda Baião, Judite Saraiva, Isabel Torres e 
Providência Afonso 
Professora bibliotecária da EBI de Miraflores: Lídia Mendes. 
Professora bibliotecária da EBI/JI Alto de Algés: Adriana Mendes. 
Professores do PNL e outros professores colaboradores. 
 



 


