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INTRODUÇÃO 

 

A leitura constitui uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento de capacidades cogni-

tivas em todos os níveis educacionais, contribuindo fortemente para o sucesso escolar. Neste sentido 

todos os atores implicados no processo educativo da criança devem assumir o papel de contadores de 

histórias, quando esta não tem capacidade de leitura autónoma, apelando à sua imaginação através do 

conto e estimulando-lhe a curiosidade através da colocação de questões problemáticas relativas a 

assuntos que lhe despertem interesse. 

Nesta perspetiva, os jardins de infância do Agrupamento de Escolas de Pedrógão Grande 

desenvolveram, ao longo dos últimos anos, um conjunto de estratégias e atividades que visaram pro-

mover o desenvolvimento de competências nos domínios da leitura e da escrita, bem como o alarga-

mento e aprofundamento dos hábitos de leitura, entre toda a população escolar do Agrupamento, esti-

mulando o prazer da leitura e elevando os níveis de literacia das crianças, concorrendo para o sucesso 

escolar e pessoal dos alunos. 

Enquanto profissionais da educação, pré-escolar, estamos conscientes que a nossa ação se 

reveste de especial importância para incentivar nas crianças hábitos de leitura, quer porque damos con-

tinuidade às ações, já desenvolvidas pela família, quer porque lhes despertamos o gosto pela narrativa, 

cativando a sua atenção e o seu interesse. Deste modo, é necessário que, o modo de ler, de interpretar e 

o que se lê em conjunto, contemple a diversidade cultural dos ambientes familiares, de forma a realizar 

uma adequada diferenciação pedagógica. 

À semelhança dos anos anteriores, iremos incrementar junto das famílias, dos encarregados de 

educação algumas ações cujo propósito é a sensibilização para a participação no nosso projeto, só pos-

teriormente é que iremos iniciá-lo. Neste sentido iremos efetuar uma reunião, em todos os estabeleci-

mentos de educação pré-escolar, a fim de explicar a pertinência do mesmo, realçando que a leitura e o 

manuseamento de livros, nos primeiros anos de vida, são de extrema importância para as aprendiza-

gens futuras, para o sucesso académico e para a sua edificação enquanto pessoas. Para além disso, 

serão, também dadas algumas indicações de como adequar a leitura à idade das crianças, serão expli-

cados os objetivos e as regras de algumas das atividades que irão ser propostas, em particular as que 

requerem empréstimo domiciliário de livros.  

Numa fase posterior, será feita igualmente, uma sensibilização às crianças dos diferentes jar-

dins de infância para que estas se sintam  motivadas a participar nas atividades propostas. Além da 

habitual leitura de histórias que ocorre em qualquer estabelecimento de educação pré-escolar, pensa-

mos que é de especial relevância, estas terem um primeiro contacto com o espaço de uma “Biblioteca”.  
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A primeira atividade que iremos realizar será a visita à Biblioteca Escolar, onde as crianças 

ficarão a conhecer o espaço, a forma de organização, as regras de funcionamento e a sua importância, 

enquanto espaço de leitura, pesquisa e lazer. Na visita, as crianças com a ajuda das educadoras irão 

fazer a escolha dos livros que querem requisitar para o empréstimo domiciliário, que serão posterior-

mente colocados no baú do Vai Vem. Serão incluídas outras atividades neste projeto que apesar de não 

estarem diretamente relacionadas com a leitura domiciliária, concorrem analogamente para a promo-

ção da leitura.  

 

FUNCIONAMENTO DO BAÚ VAI VEM: 

 

Cada estabelecimento irá requisitar um baú de livros na biblioteca do Agrupamento. Estes serão 

escolhidos pelas educadoras, sendo substituídos quando necessário. 

Todas as sextas-feiras as crianças escolherão um livro para ler com a família. As crianças serão 

responsabilizadas pela conservação e asseio dos mesmos. Após a sua leitura, deverão proceder à ava-

liação do seu grau de satisfação e ser-lhes á pedido que façam o seu registo gráfico. 

A devolução dos livros será feita ao longo da semana seguinte. À medida que as crianças 

devolverem os livros, será verificada, sempre que possível, a avaliação efetuada pelas mesmas e, ser-

lhes-á pedido que falem acerca da história.  

 

OBJETIVOS GERAIS: 

 

� Sensibilizar as crianças e seus familiares para a importância da leitura; 

� Incentivar o gosto pela leitura em contexto escolar e no seio da família; 

� Promover a leitura em família, estimulando a criação de espaços de partilha e cumplicidade, 

fortalecendo laços familiares, ajudando a construir uma relação mais forte, afetiva e comunica-

tiva;  

� Promover o livro e a leitura como uma janela aberta para um  mundo de possibilidades infini-

tas, onde a fantasia se alia ao prazer e à descoberta; 

� Estimular a imaginação e a criatividade, associando o prazer de descobrir a leitura e o livro a 

um Contador de Histórias Familiar, que servirá de ligação natural entre a oralidade e a escrita, 

entre o ouvir da história e o ler do livro. 

� Promover o desenvolvimento global das crianças. 
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OBJETIVOS ATIVIDADES ESTRATÉGIAS 

INTERVENIENTES 
(Articulações) 

CALENDARIZAÇÃO AVALIAÇÃO 

� Incentivar nas crianças e nos Pais o 
gosto pela leitura; 

 
 

� Sensibilizar a família para a impor-
tância do livro e da leitura no desen-

volvimento da criança; 
 
 

� Envolver os pais ou voluntários da 
comunidade em atividades de pro-

moção da leitura no jardim de infân-
cia; 

 

 

 

� Estimular a cooperação entre a esco-
la 

e a família; 
 
 

� Desenvolver competências na área 
da 

Expressão e Comunicação; 

-Envolvimento das famí-
lias no 
Projeto “Ler em Vai e 

Vem.” (leitura domiciliá-

ria) 

-Sensibilização dos encarre-
gados de educação para a 
leitura domiciliária através da 
realização de reunião para 
explicar as atividades do 
projeto; 
 
 
-Criação de instrumentos 
(grelhas/fichas,…), que 
apoiem o empréstimo domici-
liário; 
 _ Fichas de leitura para os 
pais preencherem com os 
filhos; 

 
 
 
 
 
 
Educadoras 
/Encarregados de Edu-
cação /Biblioteca Esco-
lar 
 
 

 

 
Novembro/dezembro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novembro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante o 1º,2º e 3º 
período 

 

 

Registos de opinião; 
 
Diálogo com os interve-
nientes; 
 
Registos feitos pela 
crianças; 
 
Registo do seu grau de 

satisfação. 

 

-Visitas à biblioteca do 
Agrupamento 

-Realização de um primeiro 
contacto com o espaço da 
biblioteca escolar; 
 
-Conhecimento das regras e 
funcionamento do espaço;  
 
-Conhecimento da importân-
cia do espaço enquanto 
espaço de trabalho, pesqui-
sa, leitura, lazer; 
 
-Requisição de livros para 
iniciar a leitura domiciliária; 

 

Educadoras/crianças/ 
docente da Biblioteca 
Escolar/ alunos do 2º e 
3º CEB 

-Visitas à biblioteca do 
Agrupamento para ses-

sões temáticas (Hora do 

Conto – uma vez por 

mês). 

-Exploração de temas, da 
alimentação, da família, da 
preservação da natureza, do 
Natal, do inverno, etc. Atra-
vés da leitura de livros, dra-
matizações, fantoches… 
- Exploração de histórias 
associadas à expressão musi-
cal. 
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OBJETIVOS ATIVIDADES ESTRATÉGIAS INTERVENIENTES CALENDARIZAÇÃO AVALIAÇÃO 

� Fomentar gosto pela leitura; 

 

� Criar Hábitos de leitura; 

 

� Estimular a expressão verbal; 

 

� Promover a criação/invenção de 

histórias; 

 

� Desenvolver a criatividade; 

 

� Desenvolver competências na área 

da Expressão e Comunicação; 

 
 
- Apresentação de uma 
história a todas as 
crianças do jardim de 
infância, pelas diferen-
tes educadoras. 
 
 
-Conto, reconto, inven-

ção, ilustração de histó-

rias, recorrendo às T.I.C 

 
-Promover, em contexto de sala 
de aula,  a conversação pergunta 
/ resposta (assegurar a com-
preensão da história); esclarecer 
passagens que não 
tenham sido bem compreendi-
das; promover 
a criatividade (ex. alterar o fim 
da história. 
 
- Fazer apresentações em 
PowerPoint para 
recontar/inventar/ilustrar histó-

rias. ; 

Educadoras/crianças/ 
docente da Biblioteca 
Escolar 
 
 
Articulação com o 
docente responsável 
pelas TIC do Agrupa-
mento 

Durante o 1º,2º e 3º 

período 

Registos de opinião; 
Diálogo com os interve-
nientes; 
Registos feitos pelas 
crianças; 
Fichas de trabalho 
elaboradas por cada 
educadora no seu Jar-
dim 
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OBJETIVOS ATIVIDADES ESTRATÉGIAS 

INTERVENIENTES 
(Articulações) 

CALENDARIZAÇÃO AVALIAÇÃO 

 
� Fomentar o gosto pela leitura; 

 
 
� Criar Hábitos de leitura; 

 
 
� Promover a autonomia, responsabili-

dade e o espírito crítico; 
 

 
� Desenvolver a linguagem; 
 
 
� Saber manusear corretamente os 

livros; 
 
 
� Adquirir novo vocabulário; 
 
 
� Aumentar a capacidade de aten-

ção/concentração 
 
 

� Desenvolver a criatividade e a imagi-
nação 
 

 
� Desenvolver competências na área da 

Expressão e Comunicação; 

 
 
-Organização dos espa-
ços dos Livros na sala de 
atividades; 
 
 
 
-Leituras diversificadas 
(poesia, prosa, ima-
gens…) 
 
 
-Conto / Reconto de 
histórias em diferentes 
contextos (sala e outros 
espaços) 

 
-Elaborar/criar com os 
alunos, regras de funcio-
namento da biblioteca; 
 
-Identificar/organizar os 
livros da biblioteca da 
escola, conforme os 
temas, formato do 
livro, e/ou outros crité-
rios encontrados; 
 
-Adquirir novos livros 
para a biblioteca; 
-Fazer leituras, dramati-

zações, ilustrações 

Educadora, crianças, 
assistentes operacionais 
/técnicas 

 

 

Durante o 1º,2º e 3º 
período 

Registos de opinião, 
Diálogo com os 
Intervenientes, 

Registos feitos pelas 
Crianças, 
Inquéritos 

Preenchimento de gre-

lhas. 

-Hora do conto (ler dia-
riamente 
uma história na sala de 
atividades) 

Criar diariamente a 
“HORA DO CONTO” – 
sala de atividades. 

 

-Leitura de histórias por 
familiares, alunos do 1.º 
CEB ou elementos da 
comunidade.  

-Programar um momento 
de histórias, dinamizado 
por Pais e familiares; 

Encarregados 
de Educação / Voluntá-

rios 

-Construção de histórias, 
rimas, 
poesias, textos livres…) 
 
-Dramatização de tex-

tos/histórias 

-Ler e contar histórias 
com apoio à imagem do 
livro e/ ou nas palavras e 
frases, promovendo a 
leitura e a pré-escrita. 

 

 

Educadora, crianças, 
assistentes operacionais 
/técnicas 

 

AVALIAÇÃO:  

As educadoras realizarão a sua avaliação, trimestralmente, no âmbito do PAA e do PCT. 


