
   
 
 

 

A ação «Escola a ler» é da responsabilidade da Rede de Bibliotecas Escolares, do Plano 
Nacional de Leitura 2027 e da Direção-Geral de Educação. Resulta da agregação de todas as 
propostas integradas no Plano Escola + 21|23. 
Visa trabalhar a leitura de forma sistemática, estruturada e diversificada e constituir uma rede 
colaborativa de trabalho e partilha, no âmbito desta medida. 

 

Prazos 

 A ação será desenvolvida entre 3 de janeiro de 2022 e 31 de julho de 2023. 

Atividades/Público  

As atividades a implementar são as que constam do Plano Escola+ 21|23. No Nosso 
Agrupamento, foram selecionadas as seguintes:  

1.º e 2.º Ciclos - Livr’ à mão/10 Minutos a Ler 
 
Leitura silenciosa de um livro que o aluno traz consigo. 
A atividade e respetiva seleção de livros é organizada pela biblioteca e desenvolve-se de forma 
articulada com o professor titular de turma/ professor de português/ diretor de turma, podendo, 
contudo, aderir qualquer outro docente do conselho de turma. Dever-se-á elaborar um 
cronograma/calendário de leituras. 

  
1.º e 2.º Ciclos - Leitura orientada  

Realização de atividades que proporcionem o contacto dos alunos com livros que os motivem e 
estimulem a prática regular e continuada da leitura e da escrita: uma hora por dia no primeiro 
ciclo do ensino básico e uma hora por semana no segundo ciclo do ensino básico. 

 

3.º Ciclo - Projeto Pessoal de Leitura/10 Minutos a Ler 

Desenvolvimento de projetos individuais de leitura que explicitem objetivos de leitura e 
impliquem o contacto com temas comuns em obras, em géneros e em manifestações artísticas 
diferentes (obras escolhidas em contrato de leitura com o(a) professor(a)). 10 Minutos a Ler é 
um projeto individual de leitura, por exemplo. 

Ensino Secundário - Tempo para ler e pensar! /10 Minutos a Ler 
 
Leitura e exploração de livros, jornais, revistas e/ ou outros materiais de leitura na biblioteca 
escolar, em articulação com docentes de diferentes áreas curriculares, com periodicidade e 
tempo estipulados (desejavelmente mensal, em cada turma). O projeto 10 Minutos a Ler cruza 
com esta atividade, na medida em que as leituras realizadas poderão ser exploradas nos 
encontros mensais. 
 

Equipa 
 
Há uma equipa responsável pela ação Escola a Ler, definida pela direção do agrupamento. 

 

As Professoras Bibliotecárias, 

Eulália Nunes e Arminda Ramos 


