
Programa de Educação para a Leitura
VAMOS LER +

CONCURSO DE ILUSTRAÇÃO DE CONTOS
Projeto sob a forma de concurso para alunos do 1.o ciclo do Ensino Básico. Pretende incentivar a criatividade artística e desenvolver nas crianças o gosto pela leitura e inter-

pretação de textos, através da ilustração de um conto infantil original, criado por um autor convidado.

COMEMORAÇÃO DO DIA DA BIBLIOTECA ESCOLAR
Assinala-se a 26 de outubro com o intuito de reforçar a importância das bibliotecas escolares na educação e na promoção do livro e da leitura. Neste dia as bibliotecas escolares 

promovem um programa de atividades com o objetivo de estimular o gosto pela leitura e valorizar o papel das  bibliotecas junto da comunidade educativa.

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.

MARATONA DE LEITURA
Para assinalar o Dia Mundial do Livro (23 de abril), cada escola realiza uma pausa para um momento de leitura, durante 30 minutos: em contexto de sala de aula, na biblioteca 

escolar ou em outro qualquer local da escola. Nesta Maratona da Leitura todos os membros da comunidade escolar podem participar.

ROTEIRO COM UM ESCRITOR
Um escritor convidado percorre um grupo de escolas onde realiza uma sessão de apresentação dos seus livros no sentido de motivar os alunos para a leitura e exploração pedagógica 

da sua obra. Dirigido a alunos do 1.o ciclo do Ensino Básico.

LEIRIA A LER
Projeto de incentivo à leitura através da realização de sessões de animação de histórias nos Jardins de Infância com o objetivo de estimular o 

gosto da leitura junto das crianças do pré-escolar.

MALAS DE LEITURA
Projeto que visa constituir e disponibilizar na biblioteca escolar e/ou na Biblioteca Municipal de Leiria diferentes malas com um conjunto de recursos didáticos selecionados por 

professores e alunos do ensino secundário, para apoiar o desenvolvimento curricular na sala de aula e motivar os alunos para o estudo e sucesso escolar.

BIBLIOTECA DE PRAIA
Durante a época balnear os veraneantes podem usufruir da Biblioteca de Praia do Pedrógão que disponibiliza livros sob regime de empréstimo, realiza atividades pedagógicas e 

lúdicas para crianças e onde os utilizadores podem aceder a internet gratuita. Trata-se de um projeto da Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira que decorre durante os meses de 
julho e agosto naquela praia.

CONCURSO MELHOR LEITOR DA BIBLIOTECA ESCOLAR
Concurso que incentiva e premeia o prazer de ler, de forma autónoma e lúdica, tendo em vista o sucesso escolar dos alunos de todos os ciclos de escolaridade. Este projeto 

distingue o melhor leitor de cada biblioteca escolar durante o ano letivo.

LEIRIA,
CONCELHO
EDUCADOR

PROJETO EDUCATIVO MUNICIPAL

HISTÓRIAS DA AJUDARIS
Projeto solidário promovido pela associação Ajudaris, a nível nacional, em que os alunos do 1.º ciclo, orientados pelos professores, são os protagonistas e autores de histórias ilustradas 

por artistas de reconhecido mérito, partilhando a sua criatividade com os seus pares e a sociedade. Depois de selecionadas, as melhores histórias são publicadas em livro. 

GALA DA POESIA
No Dia Mundial da Poesia (21 de março), a comunidade educativa é convidada a participar na Gala da Poesia, que terá lugar no Teatro Miguel Franco, em Leiria. Esta 

iniciativa visa estimular o gosto pela poesia junto dos alunos do 1.º ciclo.


