
Agrupamento de Escolas de Tondela Tomaz Ribeiro distinguido 
pela RBE nos projetos “Ler+Jovem” e “Ler+Mar” 
 
Ler+Jovem 

 
A Biblioteca da Escola Secundária de Tondela candidatou-se, este ano, ao 
projeto “Ler+ Jovem” (biénio 2014-16), promovido pela RBE (Rede de Bibliote-
cas Escolares), apresentando o projeto “Gerações XXI aLer+”.  

O Projeto “Ler+ jovem” desafia as escolas a procurarem estratégias que rea-
proximem os jovens do ensino secundário da leitura e que ajudem o público adulto a descobrir o 
prazer de ler, levando os alunos a fazerem promoção de leitura junto das comunidades locais. 

Com base na leitura e exploração da obra O Principezinho no século XXI de Manuela Lopes, em 
diálogo intertextual com outros textos (de fontes e tipologias diversificadas) e outras formas de 
expressão, como a música, cinema, fotografia, artes plásticas e o teatro, o projeto “Gerações XXI 
aLer+” visa cativar mais leitores e aperfeiçoar as competências de leitura e de escrita nos alunos do 
10.º ano e na população sénior da região, rentabilizando os recursos humanos e materiais do muni-
cípio e da escola. 

Leitura individual e em público, interpretação, discussão e escrita de vários tipos de textos, num con-
texto de partilha intergeracional, participação em palestras, debates, workshops, exposições, visitas 
de estudo e teatro são ações nucleares deste projeto, que assume a centralidade da leitura no tra-
balho desenvolvido pela escola/ agrupamento, com impacto no sucesso educativo dos alunos e no 
meio envolvente. 

A conceção e a implementação deste projeto são desenvolvidas em parceria com as seguintes enti-
dades da nossa comunidade: Biblioteca Municipal Tomaz Ribeiro; Universidade Sénior de Tondela; 
Lar de Idosos e Centro de Dia da Santa Casa de Misericórdia de Tondela; Câmara Municipal de 
Tondela; Associação Cultural e Recreativa de Tondela (ACERT); Centro de Estudos e Interpretação 
da Serra do Caramulo (CEISCaramulo); Museu Terras de Besteiros e Associação de Municípios da 
Região do Planalto Beirão. 

 
 
Ler+Mar 

 
A Equipa da Biblioteca Escolar da Escola Básica N.º 2 de 
Campo de Besteiros candidatou-se ao Projeto Ler+Mar. E tudo 
porque nos apeteceu dizer que “das janelas da nossa escola 
observamos a serra! E para lá da serra, imagina-se o mar…”. 
Este pode ser o ponto de partida do nosso projeto. 

Por nos inserirmos numa região de interior, entremeados por duas barreiras naturais de montes e 
vales – Serras do Caramulo e da Estrela – conseguimos sentir, raras vezes, o agradável aroma da 
maresia, que se desloca suavemente de poente... E para além do fascínio que o mar provoca nas 
pessoas, imaginá-lo por detrás daquela massa montanhosa de castanhos, outrora verdes porque o 
fogo não perdoa, desperta muito mais a vontade de o conhecer, sentir e compreender… 

Tentemos então unir o encantamento que o mar provoca, com o fascínio da leitura… Encaixe perfei-
to, entendido numa perspetiva pedagógica e didática, em que a transversalidade da abordagem 
ambiental e a acostagem ecologista, permitem uma navegação segura a agradável. 

Livros, Leituras, e Mar… É à volta destes elementos que pretendemos desenvolver o nosso projeto.  



De que consta o nosso projeto? Em primeiro lugar devemos referir que o projeto pressupõe 
abordagens curriculares, envolvendo diferentes disciplinas lecionadas no 2.º ciclo de escolaridade. 
Como projeto que é, pressupõe igualmente um trabalho articulado, que tem como elemento central 
a Biblioteca Escolar e os conselhos de turma. Alarga-se posteriormente para os diferentes níveis de 
escolaridade dentro da escola, depois para todo o agrupamento. Estende-se seguidamente para a 
comunidade educativa e escolar, e circunda um conjunto de agentes que se pretende captar através 
de protocolos e parcerias, sejam concelhios, distritais ou outros. 

Pretendemos desenvolver atividades relacionadas com a promoção do livro e da leitura, tendo como 
tema base, o Mar. Selecionámos uma turma do 5.º ano de escolaridade e outra do 6.º. Os alunos 
destas duas turmas serão os promotores da leitura e da importância do livro. Mas não só. Preten-
demos igualmente que estes alunos sejam transmissores de sensibilidades e de informação relativa 
ao Mar, numa perspetiva alargada: como recurso económico, como agente condicionador da Vida 
Humana, como fator de prazer e de desfrute… Para isso, temas como ambiente, poluição e ecologia 
terão uma abordagem obrigatória e lugar garantido na primeira fila. Queremos para isso formar alu-
nos que por sua vez, serão formadores. Formação de jovens formadores, capazes de transmitir 
ideais de cidadania, de respeito pelo ambiente. Para tal contamos com a colaboração de especialis-
tas do Instituto Politécnico de Viseu, dos professores da Escola Secundária do agrupamento (várias 
áreas disciplinares) e do Gabinete de Protecção Civil e Ambiental da Câmara Municipal de Tondela. 
Pretendemos igualmente recorrer a empresas do concelho, como a ControlVet, Águas do Planalto e 
Rui Costa e Sousa e Irmão. 

Para além do atrás referido, solicitámos a criação de uma parceria/protocolo com a Escola Básica 
Integrada da Maia, S. Miguel, Açores. Desta parceria resultarão videoconferências envolvendo as 
turmas associadas ao projeto e turmas de igual nível de escolaridade. Serão realizadas leituras de 
textos e poemas e partilhadas experiências de leitura. Tentar-se-á dar a conhecer autores – poesia 
e prosa – de cada uma das regiões onde se inserem as escolas, tendo sempre por base o Mar. 

Mas se é verdade que a realidade geográfica dessa região dos Açores envolve diariamente o Mar, o 
mesmo não pode ser dito das nossas escolas – Campo de Besteiros e Caramulo. Não é, contudo, 
razão para não se poder proceder a uma abordagem diferente associada ao Mar. Não podemos 
esquecer que antes de chegar ao mar, a água passa também por aqui… Assim sendo, por que não 
iniciar o projeto com a tal gotinha de água, tão citada em bastantes livros do agrado dos alunos? O 
Ciclo da Água será o ciclo de desenvolvimento do nosso projeto. Ou seja, abordaremos inicialmente 
as gotas de água que escorrem pelas vertentes da serra e a viagem que realiza antes de ser Mar. 
Explicar-se-á a razão científica desse ciclo. Definiremos palavras-chave associadas a todo o ciclo da 
água: calor, frio, chuva, trovoada, neve, vento, sol, lua… Utilizaremos livros que abordem estes 
“termos”, em poesia ou prosa. Integraremos abordagens sobre ambiente, poluição, recursos natu-
rais, saúde humana, fauna, flora, bem como a forma de interagirem… Divulgaremos os livros à 
comunidade educativa. Criaremos novos textos, desenharemos peixes, rios, mares e montanhas, 
tendo o cuidado em articular, em conselho de turma, estes aspetos com conteúdos curriculares das 
diferentes disciplinas. Associaremos o PES e o PROSEPE ao nosso projeto. 

Como ponto central do projeto, pretendemos integrar novos recursos, livros, enciclopédias, revistas 
e tecnologias para utilização dos alunos, como tabletes e leitores de ebooks, como forma de aceder 
à informação e promover o desenvolvimento das diferentes literacias. Pretendemos igualmente 
recorrer a aplicações digitais gratuitas destinadas a serem utilizadas nesses equipamentos, valori-
zando a portabilidade e a autonomia. Devemos relembrar que o projeto implica a realização de ativi-
dades em diferentes escolas e jardins-de-infância, sendo por isso necessário a utilização desses 
novos recursos. 


