
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LER.Com 

Um dos objetivos do programa e Metas Curriculares do Português do ensino básico é 

adquirir, interiorizar e automatizar os processos que permitem a descodificação do 

texto escrito, com vista uma leitura individual fluente. 

Nos primeiros anos do ensino básico, assume uma grande importância a ligação entre 

a Oralidade e o ensino dos conteúdos do domínio da leitura e da escrita. Uma das 

primeiras realidades do ensino do Português no 1.º ciclo é o desenvolvimento da 

consciência fonológica e da consciência ortográfica. A leitura é uma forma eficiente de 

adquirir conhecimento. 

A leitura, no caso das crianças mais pequenas, enriquece o seu vocabulário, transmite 

informação, envolve linguagens diferenciadas e desenvolve a imaginação. Muitos 

alunos revelam desempenhos insuficientes no domínio específico da leitura, que se 

traduzem em dificuldades em extrair de um texto uma ideia principal, em cumprir uma 

instrução, em identificar e retirar do texto a informação ou realizar uma compreensão 

inferencial. 

O desenvolvimento da competência leitora realiza-se ao longo da escolaridade para 

garantir o acesso à literacia plena. Na escola e fora dela, as crianças precisam de 

utilizar social e individualmente a leitura, para fazer coisas, para se formar, para se 

documentar e informar, para interagir. 

As atividades e projetos de leitura devem ser sempre orientados para um ou vários 

propósitos ou finalidades: ler para identificar ideias-chave, ler para procurar 

informação específica, ler para identificar pontos de vista, ler para debater as posições 

do autor, ler para recreação. 

No 1.º ano e no que respeita às aprendizagens essenciais no domínio da leitura, o 

aluno deve chegar ao final do ano letivo e ser capaz de ler palavras isoladas e 

pequenos textos com articulação razoavelmente correta e com segurança, e saber 

evidenciar o sentido global de textos com características narrativas e descritivas, 

associados a várias finalidades (lúdicas, estéticas, informativas). 



 
O projeto Ler.com para os alunos do 1.º ano foi pensado para resgatar o valor da 

leitura, levando os alunos a vivenciarem experiências que proporcionem e solidifiquem 

os conhecimentos significativos de seu processo de aprendizagem, proporcionando-

lhes momentos que possam despertar neles o gosto pelos livros e estimular o hábito 

de leitura. 

Acreditamos que através deste projeto, estaremos a proporcionar aos nossos alunos, 

através dos livros, momentos divertidos, agradáveis e de muito conhecimento, 

levando-os a compreenderem melhor o que estão a aprender na escola, e o que 

acontece no mundo em geral, mostrando-lhes um horizonte totalmente novo.  

Este projeto tem como objetivos: 

- despertar o gosto pela leitura, estimulando o potencial cognitivo e criativo do   

  aluno; 

- promover o desenvolvimento do vocabulário; 

- diversificar o repertório de leituras; 

- possibilitar a vivência de emoções, o exercício da fantasia e da imaginação; 

- possibilitar produções orais, escritas e em outras linguagens; 

- envolver a família nas práticas de leitura; 

- colocar o aluno em contato com variados livros; 

- desenvolver a linguagem verbal do aluno; 

- resgatar a atenção da família para com a criança; 

- motivar o aluno a querer ler; 

- desenvolver a paixão por livros; 

- promover a aproximação aluno, escola e família. 

 

“Livros não mudam o mundo, quem muda o mundo são as pessoas. Os 

livros só mudam as pessoas” (Mario Quintana). 

 

 



 

Projeto | LER.com 

(projeto colaborativo e de articulação e flexibilização vertical do currículo) 

REFERENCIAL (ÁREA C): Literacia da leitura 
NÍVEL DE ENSINO: pré-escolar e 1º Ciclo – 1º ano  
ENQUADRAMENTO: nas áreas do desenvolvimento da leitura e escrita, colocam-se hoje 
novos desafios que exigem a adequação constante de estratégias e metodologias 
diferenciadas. Escola e biblioteca escolar são, assim, desafiadas a redefinir processos e 
metodologias atendendo ao perfil do aluno para a escolaridade obrigatória e à 
complexificação crescente de instrumentos e tecnologias.  
Nesse sentido perspectivam-se atividades de trabalho colaborativo e de articulação e 
flexibilização vertical do currículo transversais e significativas que possam desenvolver o 
prazer de ler e escrever associado a novas aprendizagens e competências. 
As atividades serão desenvolvidas para o 1º ano, no âmbito da disciplina de oferta 
complementar (LER.com), e no pré-escolar desenvolvida na área da expressão e 
comunicação, em articulação com os docentes do 1º ano, pré-escolar e a Biblioteca 
Escolar. 
 
(Referencial da Biblioteca Escolar, REFERENCIAL (ÁREA A), Literacia da Leitura). 
 
 

 

Aprendizagens 
associadas ao 
trabalho da 

biblioteca escolar 
 

 

Conhecimentos/ Capacidades 

 Compreende mensagens orais em situações diversas de 
comunicação; 

 Usa a linguagem oral em contexto, conseguindo 
comunicar eficazmente de modo adequado à situação 
(produção e funcionalidade). 

 Lê e explora, de forma livre ou orientada, obras variadas.  

 Escolhe livros e leituras, de acordo com os seus gostos, 
interesses e necessidades. 

 Constrói sentidos a partir de leituras em vários formatos 
(áudio, escrito, vídeo, multimédia). 

. 
Atitudes/ Valores 

 Interage e colabora em contexto de grupo; 

 É criativo e autónomo; 

 Respeita regras e comportamentos estabelecidos; 

 Demonstra curiosidade; 

 Sabe escutar os outros; 

 Valoriza a biblioteca e os seus recursos. 



 

Conteúdos 
curriculares 

 
Comunicação e Expressão 
Linguagem oral  
     Compreensão de ideias e narrativas transmitidas oralmente 
     Linguagem escrita 
     Perceção da segmentação da frase em palavras 
 
Expressão Plástica/educação visual 
     Representação e comunicação através de diferentes formas 
visuais 
 
Expressão Musical/educação musical 
Interpretar rimas, trava-línguas, lengalengas, etc., usando a voz 
(cantada ou falada) com diferentes intencionalidades expressivas. 
 
Expressão dramática 
Explorar as possibilidades motoras e expressivas do corpo em 
diferentes atividades (de movimento livre ou orientado, criação 
de personagens…); 
Construir personagens, em situações distintas e com diferentes 
finalidades. 
 
Cidadania e Desenvolvimento 
     Educação para a cidadania: 

 Interculturalidade 

 Desenvolvimento sustentável 

 Educação ambiental 

 Saúde 

Objetivos 

 

 Proporcionar ambientes formativos e de acolhimento, 
promotores da leitura; 

 Desenvolver capacidades expressivas e criativas através de 
explorações e produções plásticas; 

 Fazer perguntas sobre novas palavras e usar novo 
vocabulário; 

 Ouvir os outros e responder adequadamente, 
apresentando as suas ideias e saberes, tanto em situações de 
comunicação individual como em grupo; 

 Elaborar frases completas aumentando gradualmente a 
sua complexidade; 

 Relatar acontecimentos, mostrando progressão não só na 
clareza do discurso como no respeito pela sequência dos 
acontecimentos; 

 Construir frases com uma estrutura cada vez mais 
complexa (coordenadas, explicativas, condicionais, negativas, 



 
subordinadas); 

 Usar naturalmente a linguagem com diferentes propósitos 
e funções (contar histórias ou acontecimentos, fazer pedidos, dar 
ou pedir informação, apresentar ou debater ideias, etc.). 

 

 

Estratégias/Tarefas 

 
Com uma metodologia baseada na expressão e comunicação oral 
e escrita e área das expressões artísticas (musica, teatro e 
plástica), pretende-se transmitir conceitos associados à conceção 
e articulação do texto com a imagem, ajudando a promover o 
gosto pela leitura e desenvolver a consciência fonológica. 
 
DINÂMICA 
1º Momento (na BE) 
Conhecimento da Biblioteca Escolar e do seu funcionamento. 
2º Momento (na sala de aula/BE) 
Literacia Familiar: 
-Promoção da leitura 
- Envolvimento das famílias em práticas de leitura e outras 
actividades a ela associadas 
-Bolsa de Pais Leitores 
-Leituras pelos EE na sala de aula/BE/SAU 
3º Momento 
Encontro coma escritora Cátia Ferreira- apresentação do livro “ O 
Paiva”  
4º Momento - exposição LER.COM (Dia do Agrupamento) 
 

 

Destinatários 

 
Pré-escolar 
1º Ciclo – 1º ano 
Comunidade educativa  
 

Intervenientes 

Docentes do pré-escolar e IPSS  
Docentes do 1º ano 
Professora bibliotecária  
Encarregados de educação (convite) 

Duração 
 Uma vez por semana – 1 tempo (1º ano) 

 A planificar com o grupo (pré escolar) 

Recursos 

Humanos 

 Docentes 

 Assistentes operacionais 

 Professora bibliotecária 

 Escritores e ilustradores 

 Encarregados de educação 



 
 (…) 

 
 
Físicos  

 Espaço da BE, sala de aula, outros espaços a definir de 
acordo com as planificações de cada turma/grupo. 

Materiais 

  Projetor; 

 Computadores; 

 Jogos digitais. 
 

Avaliação 

 Indicadores de desempenho dos alunos (Iniciativa, 
interesse, cooperação e empenho dos alunos nas tarefas 
propostas.). 

 Indicadores de satisfação dos encarregados de educação 
envolvidos. 

 Avaliação dos impactos do projeto; 

1. Adequação das atividades propostas 

2. Evolução da capacidade expressiva do aluno 

3. Vocabulário adquirido e sua aplicação em contexto 

4. Evolução da comunicação oral e escrita 

Instrumentos de avaliação 

 Trabalhos realizados; 

 Registos em grelhas do trabalho desenvolvido; 

 Exposição dos trabalhos ao longo do ano; 

 Observação direta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


