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Projeto /Plano de Ação  

Nome : Clube de Leitura 
  
A desenvolver na(s) escola(s): 
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Escola Básica de Briteiros 

 

 

 

 
Coordenadora: Ana Maria Silva 

 
 
Ano letivo: 

2018-2019 

 

Apresentação do projeto (breve descrição): 

O Clube de Leitura  funciona na biblioteca e  é  dinamizada pela professora bibliotecária, com o eventual apoio de 
elementos da equipa e/ou outros professores. 

Desenvolve-se em duas vertentes: 

a) Vertente sala de aula (ou outros espaços a combinar):  

Sessões de trabalho com  turmas, previamente preparadas com professores;  

Visa motivar alunos sem hábitos de leitura. Melhorar a competência leitora, alargando a leitura a textos  de jornais 
e de revistas, de textos humorísticos, científicos ou outros. Aliar as TIC e a produção de audiovisuais ao livro e 
promoção da leitura, como forma simultaneamente de aumentar a motivação e melhorar competências digitais. 

b) Vertente biblioteca: 

Em aulas de substituição, atividades com turmas inteiras; 

Em horas livres mediante inscrição, uma vez por semana em horário fixo. 

 

 

 

 

Meta(s) do Projeto Educativo 

Desenvolver um ensino de qualidade, que promova a formação integral dos alunos, nomeadamente nos seus 
domínios científico, técnico, artístico, humano, ético, social e ambiental;  

 Valorizar as potencialidades de cada um e respeitar a diversidade de ritmos e níveis de aprendizagem, como 
fatores determinantes para o sucesso de todos; 

Apoiar o desenvolvimento das literacias, no suporte à aprendizagem, na aquisição de competências de informação 
e na formação de leitores, apoiando os alunos na obtenção de bons resultados escolares e a tornarem-se 
pensadores críticos e cidadãos responsáveis. 
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Público alvo 
 
Alunos inscritos em horário livre. 
Turmas em sessões combinadas com os professores. 
Aulas de substituição 
 

Objetivos gerais 

Desenvolver a competência leitora e estratégias concertadas para aumentar os níveis de leitura e literacia 
Incentivar a leitura autónoma 
Partilhar experiências de leitura autónoma 
Promover a cultura literária 
Adquirir competências na área da informática e audiovisuais 
Reforçar a componente lúdica na aprendizagem 
 

Objetivos específicos  

Melhorar a capacidade de concentração dos alunos. 
Motivar alunos sem hábitos de leitura.  
Melhorar a competência leitora, alargando a leitura a textos  de jornais e de revistas, de textos humorísticos, 
científicos ou outros.  
Aliar a leitura às ciências 
Melhorar e literacia científica 
Aumentar o número de requisições domiciliárias. 
Aumentar o número de utilizações da biblioteca escolar. 
Aliar as TIC e a produção de audiovisuais ao livro e promoção da leitura, como forma de aumentar a motivação e 
melhorar competências digitais.  
Reforçar a componente lúdica da leitura. 
Relacionar a leitura com outras atividades expressivas/estéticas 
 

 
Cronograma /Atividades -2018-2019 

 

Calendarização ATIVIDADE 
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º 
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Horas de conto e leituras digitais 

Exploração escrita e plástica relacionados com as obras lidas. 

Preparação de sessões com escritores e/ou ilustradores 

Pequenas formações em alguns programas e aplicações informáticas 

destinados à divulgação de leituras (Publisher, Powerpoint, 

Moviemaker, Prezi e outros) 

Filmagens de book trailers  

Conversas de leitura: encontros para divulgação e partilha de leituras 

Apresentações e partilha de leituras no site e blog da biblioteca 

Incentivo à participação e orientação dos alunos em concursos 

relacionados com as diferentes literacias 

Trabalhos relacionados com dias/semanas comemorativas 
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Orçamento para projeto 

 

 

Formas de Divulgação atividades/iniciativas 

Website da escola 
Site e blog das bibliotecas:  https://sites.google.com/site/bibliotecasdebriteiros/ 
https://bibliotecasbriteiros.blogspot.com/ 
 

 


