
Programa de Educação para a Leitura
VAMOS LER +

CONCURSO DE ILUSTRAÇÃO DE CONTOS
Pretende incentivar a criatividade artística e desenvolver o gosto pela leitura e interpretação de textos, através da ilustração de contos infantis.

Dirigido a alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico.

COMEMORAÇÃO DO DIA DA BIBLIOTECA ESCOLAR
Assinala-se a 26 de outubro o Dia da Biblioteca Escolar de forma a reforçar e enaltecer a importância das bibliotecas escolares na educação, bem 

como na promoção do livro e da leitura, a Rede Concelhia das Bibliotecas Escolares de Leiria comemora esta efeméride com um programa de ativi-
dades em que participará a Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira.

O Município de Leiria desenvolve um conjunto de projetos no âmbito da Rede Concelhia das Bibliotecas 
Escolares de Leiria, no sentido de promover o livro e a leitura nas escolas e na comunidade educativa.

DIA MUNDIAL DO LIVRO
Para assinalar o Dia Mundial do Livro, que se comemora a 2 de abril, o Município de Leiria organiza a 2.ª edição da Maratona da Leitura.

Propõe-se uma pausa para um momento de leitura, durante 30 minutos em cada escola: em contexto da sala de aula, na biblioteca escolar, na sala 
do aluno, na sala de professores, no recreio, na secretaria, no bar, ou em qualquer outro local.

ROTEIRO COM UM ESCRITOR
Um escritor convidado percorre as escolas para motivar os alunos para a leitura e para o desenvolvimento de várias literacias, através de atividades 
de exploração pedagógica da sua obra. Este roteiro será dinamizado pela Rede Concelhia das Bibliotecas Escolares de Leiria e é dirigido aos alunos 

do 1.º Ciclo do Ensino Básico.

LEIRIA A LER
Projeto de incentivo à leitura que visa um trabalho colaborativo entre as escolas/bibliotecas escolares do concelho nos domínios da leitura de�ni-

dos nas metas curriculares do Ensino Básico, através de uma dramatização de textos literários de autores diversos.

LER NAS FÉRIAS
Este projeto pretende elevar os níveis de literacia e de cidadania, sensibilizando os alunos e a comunidade educativa para a importância da leitura 

através da Rede Concelhia das Bibliotecas Escolares de Leiria que disponibiliza o seu acervo documental também durante as férias.

MALAS DE LEITURA
Em articulação com o professor bibliotecário, os alunos e professores das várias áreas curriculares, podem construir uma mala com um conjunto de 
recursos didáticos selecionados na biblioteca escolar e / ou na Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira, servindo não só para apoiar o desenvolvimento 

curricular na sala de aula mas também para empréstimo domiciliário.

CONCURSO MELHOR LEITOR
Este concurso visa incentivar e premiar o prazer de ler, de forma autónoma e lúdica, tendo em vista o sucesso escolar dos alunos.
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