PLANO NACIONAL DE LEITURA
A LEITURA é uma competencia “(…) básica para o acesso plural ao
conhecimento e ao enriquecimento cultural - indispensáveis ao
exercício de uma cidadania ativa e ao desenvolvimento económico e
social do país. Neste âmbito, o domínio alargado da competência da
leitura é perspetivado como condição fundamental para a
construção e consolidação de uma sociedade livre, com coesão
social, acesso democrático à informação, ao conhecimento, e à
criação e fruição culturais.”
Como VISÃO procura fomentar (…) os hábitos de leitura e as
competências de literacia indispensáveis à sua vida pessoal, escolar,
profissional e ao progresso económico, social e cultural do país.
São OBJETIVOS do Plano Nacional de Leitura:
• Facilitar o acesso à leitura e ao conhecimento;
• Aumentar os hábitos e os índices de leitura da população;
• Melhorar as competências e os níveis de literacia dos portugueses;
• Promover o prazer e o gosto pela leitura;
• Desenvolver a formação leitora;
• Consciencializar a sociedade do valor e da importância da leitura;
• Estimular uma cultura e um ambiente económico-social favoráveis

à multiplicação das práticas e dos contextos sociais de leitura;
• Potenciar a presença e a projeção mediática da leitura nos meios
escritos, impressos e digitais, em presença e na Internet;
• Associar a leitura às ciências, às humanidades, às artes e às
tecnologias digitais, de acordo com uma nova ecologia que se faz de
múltiplas literacias;
• Usar a leitura para combater a desinformação, o preconceito e a
ignorância.
PNL. Disponível em: http://pnl2027.gov.pt/np4/quemsomos.html?catquem
somos=objetivos. Acesso em 19/11/2018.

A BIBLIOTECA ESCOLAR DA
EPSTP-CELP

 Hora do Conto: “ Quem conta um conto,
acrescenta…Alegria”;

No âmbito das suas atividades, de modo a dar cumprimento ao
PNL, desenvolve as seguintes atividades:

 “Correio dos Livros”, mensalmente envio de livros da BE
para a escola do 1ºCiclo;

 Formação de utilizadores da BE;

 Projeto “Já sei Ler”: promoção da leitura no 1º Ciclo;

 Acesso livre ao fundo documental;

 Convite de escritores para falarem na primeira pessoa das

 Empréstimo domiciliário;
 Atividade “O livro do mês”;
 Atividade “A Montra de Livros”;
 Disponibilaza Links para:
 Sites com os livros do PNL;
 Desafios de Leitura;


Concurso Nacional de Leitura;



Comemoração de datas comemorativas como: Dia da Língua
Portuguesa e da Cultura na CPLP, Dia da Poesia, etc;

suas obras e de literatura em geral.

 Atividades Desenvolvidas

LENGALENGAS e TRAVALINGUAS
No âmbito do Plano Nacional de Leitura, as turmas do 1º e
2º ano, que se encontram a trabalhar Lengalengas,
recebreram a professora bibliotecária para uma sessão da
“Hora do Conto” alusiva ao tema.

Foram apresentadas lengalengas de forma animada, as quais
contribuiram para a adesão dos alunos às atividades
propostas.

Memorizaram e reproduziram oralmente com mimica,
individualmente e em grupo as lengalengas apresentadas.
Elaboraram ainda uma ficha de ilustração da lengalenga “1,
2, 3, 4…”.

A “Hora do Conto” leva ainda os alunos à BE para a
apresentação de histórias e requisição livros.

