Leitura em Família
APRESENTAÇÃO

O Programa Leitura em Família deseja incentivar o contacto com os livros e o envolvimento parental
na descoberta do prazer de ler em crianças dos 0 aos 10 anos, associando num só, os Projetos
Leitura em Vai e Vem (LVV) e Já Sei Ler (JSL).
A evidência científica tem sublinhado o papel preponderante das famílias na educação, com
incidência relevante em atividades facilitadoras da leitura emergente e na viabilização de momentos
de leitura a par. Está provado que quanto mais cedo os livros e a leitura em voz alta entrarem na vida
das crianças, melhor.
A leitura é uma das capacidades mais importantes do ser humano e uma das principais condições
para aprender. Neste contexto, a escola e a família têm uma responsabilidade acrescida sobre a
forma como, em conjunto, podem potenciar a aquisição da competência leitora e fazer de cada
criança um leitor para a vida.
Reconhecendo a proximidade que os educadores e professores têm com as famílias, o PNL2027
convida-os à leitura diária com as crianças na escola e em casa, a diversificar as obras disponíveis, a
selecionar textos infantis de qualidade, a escolher outras que lhes agradem e que as incentivem,
entusiasmem e ajudem a realizar um percurso evolutivo de leituras.
A concretização deste Programa e o seu impacto dependem do apoio de todos: direções dos
agrupamentos, docentes, não-docentes e famílias.

OBJETIVOS
•

Inserir nas atividades de professores e educadores momentos de leitura diária e atividades
lúdicas de contacto com os livros;

•

Sensibilizar as famílias para a importância do livro no desenvolvimento das crianças,
mobilizando-as para lerem diariamente a par e em voz alta;

•

Garantir o intercâmbio de livros entre a escola/biblioteca escolar e a casa e a partilha de
vivências de leitura nos ambientes familiar e escolar.

DESENVOLVIMENTO

O convite é dirigido aos estabelecimentos de Educação Pré-Escolar (EPE) e às escolas do 1.º ciclo
do Ensino Básico (1.º CEB) para que incluam nas salas um tempo de leitura autónoma e em voz alta
e para que encorajem as famílias a ler diariamente com os seus educandos.
É fundamental:
•

Garantir que as crianças tenham sempre livros na mochila, diferentes e variados, para ler
diariamente na escola e em casa;

•

Escolher livros adequados à idade e aos interesses das crianças recorrendo aos serviços de
circulação e empréstimo das Bibliotecas Escolares e das Bibliotecas Municipais.

•

A utilização dos títulos recomendados pelo PNL2027 e a sua divulgação junto dos
encarregados de educação/famílias.

•

O enriquecimento do programa através de leituras regulares na sala, na biblioteca escolar e
noutros espaços da escola, feitas pelo educador/professor, famílias, alunos mais velhos,
amigos, voluntários, ...

O PNL2027 disponibiliza, em formato digital, um conjunto de materiais de apoio composto por:
•

Diário de Leitura para as crianças da EPE;

•

Passaporte do Leitor para as crianças do 1.º CEB;

•

Folhetos para os educadores e professores;

•

Desdobráveis para as famílias;

•

Apresentação do programa em PowerPoint para utilização nas reuniões com as famílias.

REQUISITOS
•

Os Agrupamentos de Escolas (AE) que pretendam desenvolver este programa devem
formalizar a sua inscrição mediante preenchimento do formulário “Leitura em Família –
2021/22”, obrigatoriamente, feito com as credenciais da escola-sede.

•

A inscrição deve incluir o compromisso expresso da direção sobre a adesão e a concretização
do programa que se pretende continuado e sustentável.

APOIO
O apoio a este programa concretiza-se na atribuição de uma verba para aquisição de fundo
documental, até ao limite da verba disponível, de acordo com as seguintes condições:
•

AE que não tenham recebido qualquer apoio para estes programas desde 2017;

•

AE que apenas tenham recebido um apoio nos últimos 3 anos;

É desejável que se inscrevam neste programa todos os AE que o queiram desenvolver,
independentemente da atribuição de apoio financeiro, podendo vir a obter vantagens em edições
futuras.
MONITORIZAÇÃO

•

Envio da lista de livros adquiridos para apoio ao programa;

•

Partilha de registos que reportem momentos de leitura com a família.
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