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O Plano de Incentivo à Leitura no EPE pretende contribuir para a difusão da língua e 
da cultura portuguesas recorrendo para tal, como veículo mais adequado, à sua 
literatura e às literaturas que se expressam em português, através de ações de 
incentivo à leitura de obras de autores nativos ou de língua portuguesa.  

1. Objetivos do Plano de Incentivo à Leitura - EPE 
 
 Promover a literacia e estimular hábitos de leitura autónoma. 
 Desenvolver competências de compreensão leitora através da leitura de 

obras literárias. 
 Desenvolver práticas regulares de leitura de modo a estimular o gosto pela 

literatura portuguesa e de língua portuguesa junto dos alunos dos ensinos 
básico e secundário do EPE e das comunidades em que se inserem. 

 Dar a conhecer autores e obras do universo da literatura de raiz e de 
expressão portuguesas de modo a aprofundar e a enriquecer o 
conhecimento da língua e cultura em que se inscrevem. 

 Fomentar um maior sentido de pertença à língua portuguesa, atribuindo 
significado e valor ao que de mais relevante e inovador se manifesta nas 
literaturas que nela se expressam.  
 
 

2. Princípios para a promoção da leitura 
 
 O gosto de ler, os hábitos, as práticas e as competências de leitura 

necessitam de um meio favorável ao seu desenvolvimento. 
 O desenvolvimento de hábitos de leitura na escola, em casa, nas bibliotecas 

ou em outros locais, irá contribuir para a formação de leitores autónomos. 
 Os hábitos de leitura autónoma serão integrados de forma mais adequada 

se os alunos tiverem acesso a atividades de leitura orientada, na escola ou 
em casa. 

 A criação de hábitos de leitura implica uma interação regular entre as 
crianças e jovens e os textos. 

 A aquisição de competências de compreensão no domínio da leitura implica 
uma prática constante na sala de aula e o acompanhamento dos 
professores. 

 A prática da leitura não deve ser remetida apenas para os tempos livres, 
pois, se assim for, muitas vezes não se realiza. 

 As atividades de leitura devem centrar-se realmente no contacto com os 
textos e na leitura efetiva de obras literárias e não apenas em ações de 
divulgação e difusão do livro e de autores - exposições, encontros com 
escritores, feiras do livro, dramatizações, sessões de (re)conto oral ou 
sessões de leitura; estas ações deverão decorrer de atos de leitura e do 
contacto dos alunos com os textos (em aula ou noutros locais) e não devem 
substituir a(s) leitura(s). 
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 Os projetos de leitura a desenvolver na escola, pelos professores, devem ter 
em consideração as idades, o nível de proficiência linguística, as 
características próprias de cada grupo e os gostos e ritmos de cada aluno. 
 
 

3. Fatores condicionantes da criação de hábitos de leitura 

 Gostos e interesses individuais dos alunos; 
 Contextos familiares e condições socioeconómicas; 
 Características e hábitos dos grupos relacionais de amigos; 
 Características e dinâmicas das comunidades locais. 

Tendo em conta estes objetivos, princípios e pressupostos, é fundamental criar e 
desenvolver o hábito de ler com a colaboração ativa das famílias e em cooperação 
com outras estruturas das comunidades locais, para além das ações de promoção da 
leitura que serão desenvolvidas, em sala de aula, pelos professores do EPE. O projeto 
Plano de Incentivo à Leitura no EPE assume-se como uma proposta de ação nesta 
área, no entendimento de que os hábitos de leitura se adquirem através de práticas 
continuadas e estruturadas, com a colaboração de vários agentes – professores, 
famílias, grupos de pares – e sempre na perspetiva de contribuir para a formação de 
leitores autónomos e competentes. Neste sentido, é importante propor a outras 
entidades locais – centros culturais, livrarias, associações, bibliotecas – que 
dinamizem iniciativas de difusão da literatura portuguesa e de expressão 
portuguesa. 

4. Vertentes do Plano de Incentivo à Leitura no EPE 
 
 Ler em casa: sensibilização dos pais e encarregados de educação para a 

importância do livro e da leitura de autores portugueses e de expressão 
portuguesa no desenvolvimento das crianças e jovens e na criação ou 
manutenção da ligação à cultura portuguesa. 
O contexto familiar de cada aluno influencia a sua atitude face à leitura. Os 
hábitos culturais e de leitura da família e os interesses e os hábitos de lazer 
dos alunos deverão ser auscultados pelos professores, de modo a encontrar 
a melhor forma de promover ações de leitura que os seus alunos possam 
realizar em casa, quer individualmente quer com os pais ou outros 
membros da família. 
 

 Ler na escola: inserção na programação das aulas de Português, 
quinzenalmente, de um momento (cerca de 30 minutos) dedicado a 
atividades de leitura e de escrita centradas em livros propostos pelos 
professores ou sugeridos pelos alunos, tendo em conta as idades e os 
diferentes níveis de competência linguística dos alunos. 
A escola tem um papel fundamental no desenvolvimento de práticas de 
leitura. Os professores do EPE, ao incluir nas suas aulas momentos 
dedicados à leitura de obras em português, estarão a contribuir para a 
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criação de hábitos de leitura, fundamentais na educação e na formação das 
crianças e jovens. Além disso, é importante que os professores do EPE 
procurem integrar algumas ações de leitura em português nos planos de 
atividades das escolas ou instituição de ensino ou em projetos de outras 
disciplinas, se for possível: feiras do livro, atividades das bibliotecas 
escolares, concursos de leitura e de escrita. 
 

 Ler na comunidade: desenvolvimento de iniciativas de âmbito local, em 
articulação com os coordenadores da rede EPE e outros agentes, através 
de atividades que estabeleçam ligação ao meio sociocultural, de modo a 
criar dinâmicas de leitura alargadas às comunidades portuguesas.  
Nas comunidades locais poderão desenvolver-se atividades de leitura 
alargadas aos outros membros da comunidade. Se for possível, os 
professores e os coordenadores da rede EPE poderão propor ações de 
incentivo à leitura de obras de literatura portuguesa/ literaturas de 
expressão portuguesa, estabelecendo a articulação entre a escola, os 
alunos, as famílias e outras instituições e organismos, públicos e privados. 
Sugere-se aos professores e coordenadores EPE que proponham a outras 
instituições a dinamização de iniciativas de promoção da leitura em 
associações, bibliotecas públicas, livrarias, centros de estudo de línguas. 
 

5. Ações sugeridas para a implementação do Plano de Incentivo à Leitura no EPE 

 Em casa, com a família 

Objetivo: incluir os livros e a leitura em português no quotidiano dos alunos e nas 
rotinas familiares, implementando práticas de leitura em casa, individualmente 
ou com outros membros da família. 

Proposta aos professores: 

 Nas reuniões com pais e encarregados de educação, conversar sobre a 
importância da leitura, em geral, para o desenvolvimento integral dos 
alunos e para o seu sucesso escolar e, em particular, destacando as 
vantagens de iniciar, manter ou aprofundar o contacto com livros de 
autores portugueses e de expressão portuguesa. 

 Incentivar os pais e encarregados de educação a criar, em casa, 
momentos de leitura de obras de autores portugueses ou de língua 
portuguesa, em voz alta, sobretudo com as crianças mais novas, 
comentando as histórias lidas e as imagens de livros ilustrados. 

 Propor aos pais e encarregados de educação que criem o hábito de 
conversar com os filhos sobre os livros lidos. 

 Promover a leitura como atividade lúdica, incentivando os pais a oferecer 
às crianças livros de literatura portuguesa/ de expressão portuguesa, de 
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acordo com os seus interesses, faixa etária e competência linguística, 
sugerindo títulos e autores. 

 Fornecer aos alunos, pais e encarregados de educação listagens com 
sugestões de leitura: livros e autores de literatura portuguesa/ de 
expressão portuguesa que considerem adequados à faixa etária e 
competência linguística dos alunos e que possam, eventualmente, ser 
requisitados na escola para ler em casa (nomeadamente os livros das 
Bibliotecas do Plano de Incentivo à Leitura). 

 Incentivar os alunos a escolher livros de literatura portuguesa/ de 
expressão portuguesa para ler em casa, autonomamente ou com a 
família. 

 Sugerir aos alunos, pais e encarregados de educação a criação de uma 
rede particular de empréstimo de livros, durante o ano letivo, que 
possam ser lidos em casa: quer os pais quer os alunos poderão 
desenvolver o hábito de trocar e emprestar livros que tenham em casa, 
de modo a aumentar as possibilidades de escolha e de leitura de obras 
diversas (ver Bookcrossing). 

 Incentivar os pais e encarregados de educação a oferecer livros de 
autores portugueses para a biblioteca da turma, de acordo com as suas 
possibilidades. 

 

 

 Na escola 

 

Objetivo: desenvolver, em contexto escolar, ações de incentivo e promoção de 

práticas de leitura de autores da literatura portuguesa ou de expressão 

portuguesa, na sala de aula ou noutros espaços das instituições de ensino. 

 

Proposta aos professores: 

 

o A. Na sala de aula: 

 

 Identificar os hábitos de leitura dos alunos, os seus interesses e as 

suas competências linguísticas. 

 Programar momentos quinzenais destinados à leitura e à escrita 

(30 minutos, pelo menos), recorrendo a obras adequadas às 

características e gostos dos alunos. 

 Selecionar e propor, de entre as obras e autores sugeridos nas 

Bibliotecas do Plano de Incentivo à Leitura no EPE (ou outros), 

aqueles que se adaptem aos interesses dos alunos e às suas 
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competências linguísticas (sugere-se que sejam tratadas em aula 

duas ou três obras por trimestre, de autores diferentes). 

 Selecionar obras variadas de literatura portuguesa/ de expressão 

portuguesa para leitura na sala de aula, incluindo poesia, narrativa 

e texto dramático. 

 Proporcionar a prática de várias modalidades de leitura: leitura 

silenciosa, leitura em voz alta (pelo professor, pelos alunos, por 

um convidado que se desloque à escola), leitura dialogal, leitura 

expressiva, leitura em coro/jogral, leitura gravada seguida de 

audição. 

 Estimular a participação e envolvimento dos alunos no processo 

da leitura, de modo a que todos leiam alguns textos e manifestem 

a sua reação aos textos lidos (oralmente ou por escrito). 

 Propor atividades de leitura orientada que permitam a progressão 

gradual dos alunos nas suas práticas de leitura, de modo a 

promover hábitos de leitura autónoma. Algumas sugestões: 

 

 Leitura em voz alta de histórias tradicionais na sala de aula 

(lendas, fábulas, mitos, contos populares) por professores 

e alunos; 

 Reconto oral de histórias tradicionais em casa; 

 Escrita individual de histórias do quotidiano / leitura das 

histórias produzidas; 

 Leitura de lengalengas, trava línguas, provérbios/ jogos ou 

concursos associados;  

 Leitura de excertos de narrativas de aventuras e mistério; 

 Identificação e caracterização de personagens, locais, 

ambientes; 

 Ilustração de cenas, personagens, ambientes; 

 Reconto de narrativas lidas em casa ou em aula; 

 Construção coletiva de narrativas; 

 Dramatização de ações/ capítulos/ atos de obras lidas em 

casa ou na aula; 

 Debates sobre temas/assuntos/ valores suscitados pela 

leitura de determinada obra; 

 Criação do Momento da Leitura em sala de aula: com 

periodicidade regular (por exemplo, uma vez por mês) 

convidar os alunos a trazer para a aula um livro que 

estejam a ler e que queiram recomendar aos colegas; 
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reservar 10/15 minutos da aula para a leitura silenciosa e 

outros quinze minutos para apresentar o livro/ autor à 

turma; 

 Leitura expressiva de poemas, pelo professor e pelos 

alunos (destacar ritmo, intensidade, cadência, rima): 

leituras individuais ou em pares e grupos; 

 Memorização de poemas, em casa, para dizer na aula; 

 Leitura expressiva ou dramatização de excertos de texto 

dramático; 

 Adaptação de textos narrativos ou líricos a texto 

dramático; 

 Pesquisa, a partir das leituras feitas em aula, de outras 

obras da mesma coleção/ do mesmo autor/ do mesmo 

género literário, para leitura autónoma, em casa; 

 Pesquisa sobre autores de livros lidos em casa ou na aula; 

 Organização de concursos de leitura expressiva e de escrita 

criativa entre os alunos da turma; 

 Elaboração de um jornal literário, com textos dos autores 

lidos e/ou textos escritos pelos alunos; 

 Lançamento do projeto de leitura Consigo, Ler (articulação 

com o projeto Voluntários de Leitura – ver p. 9), em 

novembro de 2013: convite dirigido a pais, encarregados 

de educação ou outras pessoas da comunidade local, para 

realização de breves sessões de leitura em voz alta, ou de 

reconto de histórias: propõe-se a realização de três 

sessões para cada turma ao longo do ano letivo, com três 

diferentes convidados - uma sessão por trimestre, a 

realizar em novembro, fevereiro e maio (sugere-se que 

em cada país, estado ou cantão, se possível, as sessões 

sejam realizadas na mesma semana) adquirindo o caráter 

de um evento coletivo. 

 

 

o B. No espaço da escola/instituição de ensino 

 

 Promover a articulação entre a leitura de livros de autores 

portugueses efetuadas pelos seus alunos e a leitura de outras 

obras que os alunos estejam a ler na língua de escolarização (em 

clubes de leitura, por exemplo, debatendo temas/assuntos, 

reconhecendo géneros literários, realizando pesquisas, nas 
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bibliotecas, sobre autores e épocas literárias, apresentando à 

turma reflexões e informação relativa às leituras realizadas, quer 

em português quer noutras línguas…). 

 Organizar, nos espaços da escola (tendo em conta as condições 

logísticas, as estruturas e os serviços existentes, como bibliotecas, 

salas de convívio, auditórios), atividades de promoção e 

divulgação da cultura portuguesa, apresentando produtos 

artísticos diversos (música, artes plásticas…), com destaque para a 

produção literária. Algumas sugestões: 

 

 Convite a escritores e ilustradores para se deslocarem à 

escola para realização de sessões destinadas aos alunos do 

EPE e eventualmente a outros alunos e professores da 

escola (sessões de leitura, conversa com o escritor sobre 

livros previamente lidos em casa pelos alunos e 

preparados em aula, sessões com ilustradores…); 

 Realização de mostras de produtos artísticos da cultura 

portuguesa, de áreas como a música, as artes plásticas, a 

literatura (os alunos devem participar de forma ativa, 

apresentando materiais de divulgação dos autores e livros 

de literatura portuguesa/ de expressão portuguesa que já 

leram, recensões de livros, textos de opinião sobre um 

livro ou um autor de que gostaram, etc. – sugere-se que os 

materiais sejam escritos em português e na língua de 

escolarização); 

 Divulgação da literatura portuguesa em iniciativas e 

projetos da escola concebidos por professores de outras 

disciplinas (feiras do livro (exposição de livros de autores 

portugueses/ de expressão portuguesa, acompanhados de 

pequenas biografias elaboradas pelos alunos e 

apresentadas em português e na língua de escolarização), 

festas na escola nas quais possam ser realizadas pequenas 

dramatizações de textos lidos em aula, leitura expressiva 

ou declamação de poemas…); 

 Leitura de poemas ou outros textos de literatura 

portuguesa em aulas de outras disciplinas, fornecendo aos 

outros alunos e professores da escola o texto nas duas 

línguas, português e língua de escolarização; 

 Organização de clubes de leitura que proporcionem 

momentos de leitura entre pares, trocas de livros e 
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debates sobre os autores e livros lidos (em espaços da 

escola como, por exemplo, as bibliotecas escolares); 

 Lançamento de um Concurso de Leitura, promovido e 

articulado pelo Camões, IP e pelo Plano Nacional de 

Leitura, no fim de novembro de 2013, para promover a 

leitura de obras de literatura portuguesa ou de expressão 

portuguesa previamente selecionadas e indicadas aos 

alunos. Pretende-se estimular o treino da leitura e 

desenvolver competências de expressão oral e escrita (os 

alunos poderão apresentar trabalhos escritos ou fazer 

apresentações orais sobre as obras lidas, responder a 

pequenos questionários…); 

 Lançamento do projeto Semana da Leitura em Português: 

em articulação com o Plano Nacional de Leitura, propõe-se 

a dinamização de atividades diversas de leitura e de 

escrita nas escolas, ao longo de uma semana, em março, 

em data ainda a divulgar, com caráter de evento coletivo. 

Nesta semana poderão ser divulgados os resultados do 

Concurso de Leitura. 

 

 Na comunidade 

            Objetivo: propor e desenvolver iniciativas de âmbito local, através de atividades 

que estabeleçam ligação com o meio sociocultural, de modo a criar dinâmicas de 

leitura alargadas às comunidades portuguesas, de acordo com as características 

próprias de cada contexto geográfico, social e educativo. Os professores e os 

coordenadores do EPE serão os agentes capazes de identificar as possibilidades 

de ação e de intervenção que as comunidades oferecem, nomeadamente a 

existência de associações de portugueses, bibliotecas públicas, centros de língua 

portuguesa ou outras entidades disponíveis para integrar, nas suas atividades de 

promoção da leitura, algumas iniciativas de divulgação da literatura portuguesa/ 

de expressão portuguesa. 

 

Proposta aos professores: 

 

 Nas reuniões com pais e encarregados de educação, auscultar os pais/EE 
sobre o seu interesse e disponibilidade para participar em ações de 
incentivo à leitura a realizar nas comunidades/ locais onde vivem, como 
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feiras do livro, redes de voluntariado de leitura, mostras de produtos 
artísticos e gastronómicos da cultura portuguesa. 

 Estabelecer contactos, sempre que possível, com outras entidades que 
possam estar interessadas em integrar e dinamizar projetos de promoção 
da leitura de livros de literatura portuguesa/ de expressão portuguesa 
e/ou de escrita criativa em português. 

 Propor e divulgar ações de incentivo à leitura na comunidade, em 
colaboração e articulação com os coordenadores do EPE e outros 
parceiros. 
Algumas sugestões: 
 

 Organização de Clubes de Leitura ou Comunidades de 

Leitores que proporcionem trocas/ empréstimo de livros e 

debates sobre os autores e livros lidos (em espaços da 

comunidade, como associações portuguesas, bibliotecas 

públicas ou outros) – estas comunidades de leitura podem 

contar com a participação de alunos, pais, encarregados de 

educação e outros interessados; o professor não terá de 

ser o dinamizador do Clube de Leitura, pois o que se 

pretende é o envolvimento e participação de outros 

membros da comunidade; 

 Planeamento de Feiras do Livro de literatura portuguesa/ 

de expressão portuguesa – em articulação com livrarias, 

bibliotecas municipais ou outras instituições, propor aos 

responsáveis locais a organização de feiras do livro no 

sentido de promover, na comunidade local, a divulgação 

de autores e obras de literatura portuguesa ou de 

expressão portuguesa  

 Dinamização de ações de BookCrossing na comunidade, a 

partir de novembro de 2013 (ver 

http://www.bookcrossing.com/about) - convite dirigido 

aos alunos, pais e encarregados de educação e a outros 

interessados para criar uma rede de partilha de livros de 

literatura portuguesa que circulam de leitor em leitor; 

criação de Crossing Zones, pontos de entrega e 

levantamento de livros (podem ser cafés, bibliotecas, 

livrarias, centros culturais ou de línguas…); 

 Lançamento do projeto Voluntários de Leitura, em 

novembro de 2013 - criação e dinamização de redes de 

voluntariado de leitura, constituídas principalmente por 

pais e outros membros da família, encarregados de 

http://www.bookcrossing.com/about
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educação e, em geral, todas as pessoas que, nas 

comunidades, se sintam motivadas a disponibilizar algum 

do seu tempo livre para apoiar atividades de promoção da 

leitura junto de crianças e jovens. Os voluntários de leitura 

podem apoiar e desenvolver várias ações, como, por 

exemplo: ler em voz alta para um pequeno grupo em locais 

públicos na comunidade; deslocar-se às escolas para 

realizar sessões de leitura com as turmas; participar 

noutras atividades de promoção da leitura planeadas pelos 

professores, pelas bibliotecas escolares ou por instituições 

públicas ou privadas da comunidade. 
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Anexo 1 

           Sítios e blogues sobre livros, leitura (s), ilustrações  

             Sugestões para pesquisa de informação e apoio à planificação de atividades de 

promoção da leitura e difusão da cultura portuguesa 

 

Sítios 

 

As Tormentas (para pesquisa de autores e obras) 

http://www.astormentas.com/ 

Associação de Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil 

http://www.aeilij.org.br/ 

Bibliofilmes 

http://www.bibliofilmes.com/ 

Biblioteca Digital do PNL 

http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt/bibliotecadigital/ 

Biblioteca Nacional Digital 

http://purl.pt/index/geral/PT/index.html 

Blimunda – Revista Digital da Fundação José Saramago 

http://josesaramago.org/tag/blimunda 

BookCrossing 

https://sites.google.com/site/bkcrossingportugal/ 

http://www.bookcrossing.com/about 

Camões, Instituto da Cooperação e da Língua 

http://www.instituto-camoes.pt/ 

http://www.astormentas.com/
http://www.aeilij.org.br/
http://www.bibliofilmes.com/
http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt/bibliotecadigital/
http://purl.pt/index/geral/PT/index.html
http://josesaramago.org/tag/blimunda
https://sites.google.com/site/bkcrossingportugal/
http://www.bookcrossing.com/about
http://www.instituto-camoes.pt/
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Casa da Leitura (Fundação Calouste Gulbenkian) 

http://www.casadaleitura.org/ 

 

Centre national de la littérature pour la jeunesse (BnF) 

http://www.lajoieparleslivres.com 

Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina e el Caribe 

http://cerlalc.org/ 

Children’s Literacy Lab 

http://www.childrensliteracylab.org/ 

COLÓQUIO Letras 

http://www.coloquio.gulbenkian.pt/ 

Direção-Geral do Livro e das Bibliotecas 

http://www.dglb.pt/  

Direção-Geral do Livro e das Bibliotecas – Materiais para Divulgação no Estrangeiro 

http://www.dglb.pt/sites/DGLB/Portugues/livro/divulgacaoEstrangeiro/materiais/Pagi

nas/MateriaisparaDivulgacao.aspx 

Editora Assírio e Alvim 

http://www.assirioealvim.blogspot.pt/ 

Escrítica 

http://www.escritica.com/ 

EU READ (European Task Force for the Promotion of Reading) 

http://www.euread.com/ 

História do dia 

http://www.historiadodia.pt/  

International Reading Association 

http://www.casadaleitura.org/
http://www.lajoieparleslivres.com/
http://cerlalc.org/
http://www.childrensliteracylab.org/
http://www.coloquio.gulbenkian.pt/
http://www.dglb.pt/sites/DGLB/Portugues/Paginas/home.aspx
http://www.dglb.pt/sites/DGLB/Portugues/livro/divulgacaoEstrangeiro/materiais/Paginas/MateriaisparaDivulgacao.aspx
http://www.dglb.pt/sites/DGLB/Portugues/livro/divulgacaoEstrangeiro/materiais/Paginas/MateriaisparaDivulgacao.aspx
http://www.assirioealvim.blogspot.pt/
http://www.escritica.com/
http://www.euread.com/
http://www.historiadodia.pt/pt/index.aspx
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http://www.reading.org/ 

Jornal de Letras, Artes e Ideias 

http://visao.sapo.pt/JL 

Leitur@Gulbenkian 

http://www.leitura.gulbenkian.pt/  

 

Livros sapo 

http://livros.sapo.pt/ 

National Literacy Trust  

http://www.literacytrust.org.uk/ 

Netescrit@  

http://www.nonio.uminho.pt/netescrita/ 

Novos Livros (Revista em formato digital para divulgar novidades editoriais de Portugal 

e de países lusófonos) 

http://www.novoslivros.online.pt/ 

Página do escritor José Eduardo Agualusa 

http://www.agualusa.pt/ 

Página do escritor José Jorge Letria 

http://www.josejorgeletria.net/ 

Página do escritor José Luís Peixoto 

http://www.joseluispeixoto.net/ 

Página do escritor Marcelo Moutinho 

http://www.marcelomoutinho.com.br/ 

Página do escritor Ondjaki 

http://www.kazukuta.com/  

http://www.reading.org/
http://visao.sapo.pt/JL
http://www.leitura.gulbenkian.pt/index.php
http://livros.sapo.pt/
http://www.literacytrust.org.uk/
http://www.nonio.uminho.pt/netescrita/
http://www.novoslivros.online.pt/
http://www.agualusa.pt/
http://www.josejorgeletria.net/
http://www.joseluispeixoto.net/
http://www.marcelomoutinho.com.br/
http://www.kazukuta.com/ondjaki/ondjaki.html
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Página do escritor Valter Hugo Mãe 

http://www.valterhugomae.com/ 

Plano Nacional de Leitura (PNL) 

http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt 

Poems from the Portuguese (poesia portuguesa do séc. XXI traduzida para inglês e 

apresentada em texto bilingue) 

http://poemsfromtheportuguese.org/  

Portal da Literatura 

http://www.portaldaliteratura.com/ 

Portal e Comunidade de Literatura dos Países de Língua Portuguesa 

http://www.pnetliteratura.pt/ 

Projeto Releituras 

http://www.releituras.com/releituras.asp 

Rascunho (Jornal Literário do Brasil) 

http://rascunho.gazetadopovo.com.br/ 

read write think (Projeto da International Reading Association) 

http://www.readwritethink.org/ 

Rede de Bibliotecas Escolares (RBE) 

http://www.rbe.min-edu.pt/  

Voluntários de leitura 

http://www.voluntariosdaleitura.org/ 

Words for life 

http://www.wordsforlife.org.uk/ 

 

 

http://www.valterhugomae.com/
http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt/index1.php
http://poemsfromtheportuguese.org/home/home.aspx
http://www.portaldaliteratura.com/
http://www.pnetliteratura.pt/
http://www.releituras.com/releituras.asp
http://rascunho.gazetadopovo.com.br/
http://www.readwritethink.org/
http://www.rbe.min-edu.pt/np4/home
http://www.voluntariosdaleitura.org/
http://www.wordsforlife.org.uk/
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Blogues  

 

Acrítico 

http://acriticoblog.wordpress.com/ 

Anabela ilustra Dias 

http://www.anabelailustradias.blogspot.pt/ 

Andanças do Poeta (João Manuel Ribeiro) 

http://www.andancasdopoeta.blogspot.pt/ 

Bibliotecário de Babel 

http://bibliotecariodebabel.com/ 

 

Blogue do Centro Nacional de Cultura 

http://e-cultura.blogs.sapo.pt/ 

Canal de Poesia 

http://canaldepoesia.blogspot.pt/ 

Ciberescritas 

http://blogues.publico.pt/ciberescritas/ 

David Machado (blogue do escritor) 

http://www.machado-david.blogspot.pt/ 

Eucanaã Ferraz 

http://www.eucanaaferraz.com.br/  

Fundacion GSR (Germán Sánchez Ruipérez) 

http://www.fundaciongsr.com/blog.php 

Gonçalo M. Tavares (blogue do escritor) 

http://goncalomtavares.blogspot.pt/ 

http://acriticoblog.wordpress.com/
http://www.anabelailustradias.blogspot.pt/
http://www.andancasdopoeta.blogspot.pt/
http://bibliotecariodebabel.com/
http://e-cultura.blogs.sapo.pt/
http://canaldepoesia.blogspot.pt/
http://blogues.publico.pt/ciberescritas/
http://www.machado-david.blogspot.pt/
http://www.eucanaaferraz.com.br/index.php
http://www.fundaciongsr.com/blog.php
http://goncalomtavares.blogspot.pt/
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Histórias em 77 palavras (Margarida Fonseca Santos) 

http://77palavras.blogspot.pt 

Horas Extraordinárias 

http://horasextraordinarias.blogs.sapo.pt/ 

Kindle Portugal – Livros Digitais 

http://kindleportugal.blogspot.pt/ 

La Atrevida – librería luso-hispánica 

http://laatrevidalibreria.blogspot.pt/ 

Letra pequena 

http://blogues.publico.pt/letrapequena/ 

Literaturas Afrikanas 

http://www.literaturasafrikanas.blogspot.pt/ 

Lugares mal situados  

http://mal-situados.blogspot.pt/ 

Lusofolia – Lusofilia - Lusomania… (Asociación del Profesorado de Portugués en 

Extremadura) 

http://appex.blogspot.pt/ 

Nova Águia 

http://www.novaaguia.blogspot.pt/ 

Revista Ler 

http://ler.blogs.sapo.pt/ 

Mundo Pessoa (blogue da casa Fernando Pessoa) 

http://mundopessoa.blogs.sapo.pt/ 

Música & Poesia 

http://musicaxpoesia.blogspot.pt/ 

http://77palavras.blogspot.pt/2013/05/as-historias-em-77-palavras-na-radio-sim.html
http://horasextraordinarias.blogs.sapo.pt/
http://kindleportugal.blogspot.pt/
http://laatrevidalibreria.blogspot.pt/
http://blogues.publico.pt/letrapequena/
http://www.literaturasafrikanas.blogspot.pt/
http://mal-situados.blogspot.pt/
http://appex.blogspot.pt/
http://www.novaaguia.blogspot.pt/
http://ler.blogs.sapo.pt/
http://mundopessoa.blogs.sapo.pt/
http://musicaxpoesia.blogspot.pt/
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Poesia Potiguar 

http://poesia-potiguar.blogspot.pt/ 

Porosidade etérea 

http://porosidade-eterea.blogspot.pt/ 

Poesia distribuída na rua 

http://ruialme.blogspot.pt/ 

Tudo Sobre Leitura 

http://tudosobreleitura.blogspot.pt/ 

 

Anexo 2 

Projetos e Estudos sobre literacia e promoção da leitura  

 

Projetos de Promoção da Leitura no Mundo 

 

Beanstalk (UK) 

http://www.beanstalkcharity.org.uk/ 

 Lire et faire lire (França) 

http://www.lireetfairelire.org/ 

Projetos de Leitura (Brasil) 

http://www.projetosdeleitura.com.br/  

Reach Out & Read (USA) 

http://www.reachoutandread.org/ 

Rolling Readers (USA) 

http://www.rollingreaders.org/ 

 

http://poesia-potiguar.blogspot.pt/
http://porosidade-eterea.blogspot.pt/
http://ruialme.blogspot.pt/
http://tudosobreleitura.blogspot.pt/
http://www.beanstalkcharity.org.uk/
http://www.lireetfairelire.org/
http://www.projetosdeleitura.com.br/index.php
http://www.reachoutandread.org/
http://www.rollingreaders.org/
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Estudos/ Artigos de investigação 

 

AAVV, Contributos para o Desenvolvimento da Literacia – Clube de Leitura 

http://195.23.38.178/casadaleitura/portalbeta/bo/documentos/ot_clube_leitura_a.pd

f 

            Fernández, Cristina Novoa, Educación, Lectura e compromiso. Biblioteca escolar, 

espazo para a utopia (texto em galego) 

http://195.23.38.178/casadaleitura/portalbeta/bo/documentos/ot_novoa_a.pdf 

 

            Gomes, José António, Encontro com um escritor ou ilustrador: 18 sugestões para um 

projecto de promoção da leitura e da escrita 

http://195.23.38.178/casadaleitura/portalbeta/bo/documentos/ot_enc_jagomes_a.pd

f 

 

Gomes, José António, Literatura para a infância e a juventude entre culturas 

http://195.23.38.178/casadaleitura/portalbeta/bo/documentos/ot_JAG_intercultu_a.

pdf 

 

Gomes, José António, Literatura para a infância e a juventude e promoção da leitura 

http://195.23.38.178/casadaleitura/portalbeta/bo/documentos/ot_litinf_promleit_a.p

df 

 

Gomes, José António, Sophia de Mello Breyner Andresen e a sua obra para crianças e 

jovens 

http://195.23.38.178/casadaleitura/portalbeta/bo/documentos/ot_sophia_jagomes_a

.pdf 

 

Mergulhão, Teresa, Corpo, identidade e desejo na literatura para jovens 

http://195.23.38.178/casadaleitura/portalbeta/bo/documentos/ot_clube_leitura_a.pdf
http://195.23.38.178/casadaleitura/portalbeta/bo/documentos/ot_clube_leitura_a.pdf
http://195.23.38.178/casadaleitura/portalbeta/bo/documentos/ot_novoa_a.pdf
http://195.23.38.178/casadaleitura/portalbeta/bo/documentos/ot_enc_jagomes_a.pdf
http://195.23.38.178/casadaleitura/portalbeta/bo/documentos/ot_enc_jagomes_a.pdf
http://195.23.38.178/casadaleitura/portalbeta/bo/documentos/ot_JAG_intercultu_a.pdf
http://195.23.38.178/casadaleitura/portalbeta/bo/documentos/ot_JAG_intercultu_a.pdf
http://195.23.38.178/casadaleitura/portalbeta/bo/documentos/ot_litinf_promleit_a.pdf
http://195.23.38.178/casadaleitura/portalbeta/bo/documentos/ot_litinf_promleit_a.pdf
http://195.23.38.178/casadaleitura/portalbeta/bo/documentos/ot_sophia_jagomes_a.pdf
http://195.23.38.178/casadaleitura/portalbeta/bo/documentos/ot_sophia_jagomes_a.pdf
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http://195.23.38.178/casadaleitura/portalbeta/bo/documentos/ot_corpo_identidade_

desejo_LJ_d.pdf 

Moreira, Lino, O conto tradicional português na aula: proposta de actividades 

http://195.23.38.178/casadaleitura/portalbeta/bo/documentos/ot_conto_trad_pt_a.p

df 

 
Prole, António, Como fazer um Projecto de Promoção da Leitura 
 

http://www.casadaleitura.org/portalbeta/bo/documentos/manual_instrucoes_project

os_a_C.pdf 

Sim-Sim, Inês, Desenvolver a Linguagem, aprender a Língua 

http://195.23.38.178/casadaleitura/portalbeta/bo/documentos/desenv_ling.PDF 

Soares, Luísa Ducla, Onde moram as palavras 

http://195.23.38.178/casadaleitura/portalbeta/bo/documentos/ot_luisapalavras_a.pdf 
 
Taquelim, Cristina, Animação à Leitura: contributos para o desenho de uma sessão 
 

http://195.23.38.178/casadaleitura/portalbeta/bo/documentos/ot_anima_leitura.pdf 

 

http://195.23.38.178/casadaleitura/portalbeta/bo/documentos/ot_corpo_identidade_desejo_LJ_d.pdf
http://195.23.38.178/casadaleitura/portalbeta/bo/documentos/ot_corpo_identidade_desejo_LJ_d.pdf
http://195.23.38.178/casadaleitura/portalbeta/bo/documentos/ot_conto_trad_pt_a.pdf
http://195.23.38.178/casadaleitura/portalbeta/bo/documentos/ot_conto_trad_pt_a.pdf
http://www.casadaleitura.org/portalbeta/bo/documentos/manual_instrucoes_projectos_a_C.pdf
http://www.casadaleitura.org/portalbeta/bo/documentos/manual_instrucoes_projectos_a_C.pdf
http://195.23.38.178/casadaleitura/portalbeta/bo/documentos/desenv_ling.PDF
http://195.23.38.178/casadaleitura/portalbeta/bo/documentos/ot_luisapalavras_a.pdf
http://195.23.38.178/casadaleitura/portalbeta/bo/documentos/ot_anima_leitura.pdf

