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OBJETIVOS DO CLUBE DE LEITURA 

Currículo, literacias e aprendizagem: 

1. Participar em programas ou ações que visam a promoção do sucesso escolar. 

2. Promover atividades que visam a utilização criativa dos tempos livres e permitem desenvolver a sensibilidade estética, o gosto e interesse pelas artes, 

ciências e humanidades. 

 

Leitura e literacia: 

1. Orientar os alunos nas escolhas de leitura recreativa e escolar. 

2. Incentivar os alunos a expressarem-se oralmente e por escrito. 

3. Mobilizar docentes para o fomento da leitura.  

4. Integrar os pais e as famílias nas atividades de incentivo à leitura. 

5. Dinamizar atividades que visem o desenvolvimento da compreensão e da expressão escrita e oral. 

6. Desenvolver estratégias específicas para alunos com dificuldades na leitura. 

7. Incrementar o gosto e os hábitos de leitura. 

8.  Valorizar e integrar a leitura na vida pessoal e escolar dos alunos. 

9. Verificar a evolução da fluência e compreensão leitoras. 

10. Aumentar a utilização da biblioteca escolar para atividades de leitura. 
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Objetivos Título do livro / Autor  Descrição da atividade 
Biblioteca

/Escola 

Ano/Turma 
Professores envolvidos Data Avaliação 

Currículo, literacias e 
aprendizagens - 1;2 
Leitura e literacia – 
2;3;5;7;8;9 e 10 
 

 “A Menina do Mar”, Sophia 
de Mello Breyner Andresen  

- requisição da obra 
- leitura exploratória 
- leitura recreativa 
- resolução de fichas de 
leitura 
- execução de trabalhos 
artísticos de EV 
- 
dramatização/encenação 
da obra 
- exposição de trabalhos- 
Escrita criativa 
- composição de novos 
capítulos da obra original 
- gravação áudio dos 
novos capítulos 

EBLC 
EB Antas 
EB Conde 
S.Cosme 

3BA/3BB/3BC e 4BA 
Professor dinamizador - 
Pedro Afonso;  
Professores Titulares de 
turma - Georgina Pinto; 
Cecília Nogueira e Goretti 
Peixoto 

1º Período Muito Bom 
 
 

 

3DA/3DB/4DA e 4DB 
Professor dinamizador - 
Luís Dias       

Ao longo do 
ano letivo 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 Fátima Effe      

Currículo, literacias e 
aprendizagens - 1;2 
Leitura e literacia – 
2;3;4;5 e 8 
 
 

Exposição dos trabalhos 
artísticos baseados na obra 
“A Menina do Mar” 

coleção “Uma Aventura” 
Ana Maria Magalhães e 
Isabel Alçada 

EBLC 3ºBA/3ºBB/3ºBC  e 4ºBA 
Professores (Pedro Afonso); 
Georgina Pinto; Cecília 
Nogueira e Goretti Peixoto 

2º Período Muito Bom 

Currículo, literacias e 
aprendizagens - 1;2 

Dinamização da coleção 
“Uma Aventura” e 

coleção “Uma Aventura” 
Ana Maria Magalhães e 
Isabel Alçada 

EBLC 3ºBA/4ºBB e 4ºBC 2º período Muito Bom 
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Observações:  

O trabalho desenvolvido no CL da EBLC, foi planificado e preparado em articulação com a Biblioteca Escolar (BE) do AECCB e com 

os outros dois professores dos CL da EB de Antas e da EB de São Cosme, mobilizando os professores titulares dos 3º e 4º anos de 

escolaridade para a fomento da leitura nos seus alunos. A criação artística e dramática de diversas personagens para o 

desenvolvimento das atividades do clube, foi muito importante para estabelecer uma relação pedagógica de grande interação e 

proximidade com todos os intervenientes. 

As iniciativas pedagógicas desenvolvidas no CL da EBLC acrescentaram uma dinâmica e práticas que resultaram num manifesto 

aumento da prática da leitura nos alunos dos 3º e 4º de escolaridade. De forma concreta, durante este ano letivo, todos os alunos 

destas seis turmas da EBLC, num total de 147 alunos, requisitaram pelos menos um livro à BE, através do CL. Neste universo, foram 

contabilizadas 423 requisições de livros, um número que é motivador e sinónimo de dever cumprido, no que aos hábitos de leitura 

diz respeito. Além disso, houve uma maior participação, ao nível individual ou por turmas, em concursos e atividades, em virtude 

de uma maior promoção, divulgação e apresentação dos trabalhos desenvolvidos, através do Clube L@D do AECCB na plataforma 

Teams.  

Leitura e literacia – 
1;2;3;5;7;8;9 e 10 
 

requisição de livros da 
coleção 

Professores (Pedro Afonso); 
Luísa Lopes e Anabela 
Guimarães 

Currículo, literacias e 
aprendizagens - 1;2 
Leitura e literacia – 
1,2;3;5;7;8;9 e 10 
 

Entrevista às 
escritoras/autoras da 
coleção “Uma Aventura” 
Ana Maria Magalhães e 
Isabel Alçada  

 EBLC 3ºBA/4ºBB e 4ºBC 
Professores (Pedro Afonso); 
Luísa Lopes; Anabela 
Guimarães e Cristina 
Goulão 

2º período Muito Bom 

Currículo, literacias e 
aprendizagens - 1;2 
Leitura e literacia – 
1,2;3;5;7;8;9 e 10 
 

Dinamização da coleção 
“Uma Aventura” e 
requisição de livros da 
coleção 

coleção “Uma Aventura” 
Ana Maria Magalhães e 
Isabel Alçada e “Missão 
Impossível” das mesmas 
autoras 

EBLC 3ºBB/3ºBC e 4ºBA 
Professores Georgina Pinto; 
Cecília Nogueira e Goretti 
Peixoto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

3º período Muito Bom 

Todos Clube L@D do AECCB  AECCB Todas as turmas dos 3º e 4º 
anos da EBLC; EB Antas e 
EB São Cosme 

Ao longo do 
ano letivo 

Bom 
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O projeto Clube de Leitura é sem dúvida um incentivo à leitura e ao encontro entre alunos que são desafiados a ler e a partilhar as suas ideias e 

conhecimentos sobre livros e literatura. Para além disso, é também um meio de divulgação de autores e obras nacionais e estrangeiras. Efetivamente, 

reconhece-se à leitura um papel determinante no desenvolvimento pessoal e intelectual dos alunos. Deste modo, pretende-se, assim, contribuir para que 

estes  melhorarem as suas competências leitoras e hábitos de leitura, troquem ideias e desenvolvam o sentido crítico, compartilhando as suas experiências 

e descobertas, fazendo-se leitores a partir dos livros. 


