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              (julho de 2022) 
 

A Equipa de Autoavaliação, no presente ano letivo 

continua a dar a conhecer a toda a comunidade educativa 

a sua atividade.  

Os boletins informativos pretendem-se constituir como 

mais uma estratégia de disseminação de informação e de 

apropriação de conhecimento que permita (re)pensar a 

ação pedagógica e organizacional do AE Tomaz Ribeiro.  

O Boletim Informativo n.º 11 pretende dar a conhecer a 

toda a comunidade educativa o grau de satisfação e 

impacto da implementação de várias medidas e/ou ações 

no âmbito da promoção de hábitos de leitura, inscritas 

nos projetos “Leitura em Família” e Escola a ler (Plano 

21I23 Escola+)  

As ações desenvolvidas destinaram-se a públicos-alvo 

distintos, desde o ensino Pré-escolar ao ensino 

secundário (10.º ano). 

De acordo com a sua especificidade envolveram outros 

agentes educativos, nomeadamente famílias, Educadoras 

de Infância, professores em geral e Diretores de Turma, 

conforme é apresentado no quadro da página seguinte. 
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Avaliação do grau de satisfação e impacto das ações inscritas nos projetos  

“Leitura em Família” e Escola a ler (Plano 21I23 Escola+)  

Quadro resumo 

“Leitura em Família” e Escola a ler (Plano 21I23 Escola+) 

Designação 
do projeto 

Designação 
da medida 

Público-
alvo 

Nível de 
ensino 

Respondentes 
N.º total de 

prof. envolvidos 
N.º de 

respondentes 
% de 

respondentes 

Leitura em 
Família 

Leitura Vai 
e Vem 

Famílias 
+ 

crianças 

Pré-escolar 
Educadoras 
de Infância  

10 10 100% 

Já sei ler 1.º ciclo 
Professores* 
de 1.º ciclo 

9 9 100% 

Escola a ler 
(Plano 
21I23 

Escola+) 

Livrà 
mão/10 

min. a ler 

Alunos do 
2.º e 3.º 

ciclos 

2.º e 3.º 
ciclos 

Diretores de 
Turma 

28 28 100% 

Leitura 
orientada 

Alunos do 
1.º + 2.º 

ciclo 

1-º + 2-º 
ciclo 

Prof. do 1.º 
ciclo 

11 10 90,9% 

Prof. de 
Português do 

2.º ciclo 
5 3 60,0% 

Vou levar-
te comigo 

Book Speed 
Dating 

Alunos do 
10.º ano 

Secundário 
Alunos do 
10.º ano 

N.º de alunos 
envolvidos 

N.º de alunos 
respondentes 

% de 
respondentes 

118 93 78,8% 

 

* As turmas T7 e T8 do Centro Escolar, não foram envolvidas por serem constituídas por crianças do 4.º ano, que já apresentam autonomia na leitura. 

 

  Apresentação de dados: Leitura em família 

 

1. Caraterização da amostra (Educadoras de Infância + Professoras do 1.º ciclo) 

 

 

 

 

 

 

2. N.º total de livros levados pelas crianças para ler em casa. 
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3. Foram desenvolvidas outras atividades curriculares ou extracurriculares, em torno dos livros lidos  
às/pelas crianças em casa? 

 

 

 

 

 

4. Se respondeu SIM, indique quais. 

 

5. Selecione as 5 principais competências que considera terem sido desenvolvidas com a ajuda do 

programa “Leitura em família”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Reconto de história em grupo, exploração da história, dramatização da história que mais gostaram 

• Reconto da história em grupo; exploração oral da história. 

• Dramatizações, recontagem de histórias pelas crianças quando trazem o livro de casa, trabalhos de expressão plástica, 
exploração de conceitos de matemática, gravações de crianças a contar as histórias, ida ao teatro, exploração de dias 
festivos com exploração da consciência fonológica, invenção de histórias ou de finais da história entre outras. 

• Prenda do Dia Mundial da Criança - um livro para casa. 

• Apresentação das obras lidas aos colegas da turma; realização de marcadores de livros, depois de terem sido 
decorados com figuras geométricas dadas na disciplina de matemática; leitura e ensino de lengalengas aos colegas... 

• Gravação feita em casa da criança a contar a história à restante família 

• Registo gráfico das histórias 

• Trabalhos de expressão plástica e partilha de opiniões com os pares. 

• Reconto pelas crianças ao grupo e trabalhos de grupo 

• Reconto em grupo. 

• Leitura de livros dos baús, requisição de livros da biblioteca da escola. 
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6. Considera que o programa “Leitura em Família”                             7 . Indique o título dos 3 livros que  
contribuiu para envolver e corresponsabilizar os pais/                            tiveram mais sucesso entre as 
famílias na promoção do gosto e competências leitoras,                         crianças. 
nos seus educandos, em parceria com a escola? 

                                                         

 

 

 

 

 

 

Projeto ESCOLA A LER (Plano 21|23 Escola+) 

 

Apresentação de dados: Medida 3. Leitura orientada em sala de aula 

 

1. Caraterização da amostra (Professoras do 1.º ciclo + Professores de Português do 2.º Ciclo) 

 

 

 

 

 

 

 

2. A ação de leitura orientada na sala de aula                                   3. Para além da leitura orientada, foram foi 
desenvolvida na sua turma?                                                                  realizadas outras atividades, curriculares ou    
                                                                                                                   extracurriculares, em torno dos livros facultados?                     

 

 

 

 

 

Livros 
Frequência 

de respostas 

A que sabe a lua? 3 

O cuquedo 3 

O gigante egoísta 2 

O elefante cor-de-rosa 2 

A girafa que comia estrelas 2 

O diário de um banana 2 



Boletim Informativo n.º 11/ Equipa de Autoavaliação do Agrupamento de Tondela Tomaz Ribeiro | Página 5 de 10 

•    Uma vez que o currículo no 1º ciclo é muito extenso e exige uma grande consolidação dos conteúdos   

lecionados, o tempo disponível para a leitura orientada deveria ser mais reduzido.  

• O tempo de leitura orientada (1h diária) parece-me excessivo, pois os alunos fazem diariamente leitura 

de textos e/ou obras sugeridas na Educação Literária. 

• Para o próximo ano letivo deve-se refletir nas horas que estão estabelecidas para a leitura orientada. 

• Os alunos gostaram muito de trabalhar a obra, de aprender novo vocabulário, de conhecer o autor, do 

trabalho a pares, enfim, de todo o trabalho desenvolvido relacionado o livro explorado. 

• A atividade enriquece o conhecimento literário e é uma base de trabalho interdisciplinar. 

• Deverá ser dada continuidade a esta atividade, pois é importantíssima a prática da leitura para o 

conhecimento e aquisição de cultura. 

4. Se respondeu sim, indique qual/quais: 

 

 

 

 

 

 

 

5. Considera que o contacto com os livros, no âmbito desta ação: 

 

 

 

 

 

6. Comentários e/ou sugestões: 

 

 

 

 

 

 

• Fichas de leitura – 2 respostas 

• Articulação com conteúdos do Estudo do Meio 

• Pesquisa sobre o autor da obra. / Ilustrações e desenhos sobre a obra. / 

Reconto por escrito e apresentado em suporte informático. 

• Português-tipos de texto; Educação artística-dramatização 

• Dramatização de excerto da Fada Oriana 

• Leitura em família “De pequenino se aprende a ler...” 

• Dramatizações, leitura expressiva, apresentações orais, textos de opinião 

• Ponto de partida para um DAC 
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Apresentação de dados: Medida 5. LIVR’À MÃO/ 10 MINUTOS A LER 

 
1. O projeto foi desenvolvido na sua turma?                           1.1. Se respondeu Não, apresente uma razão  

                               justificativa.                                                                         
 

1.  

 

 

 

 

 

2.Participaram todos os alunos?                                                       3. Em que disciplinas/áreas curriculares foi 
                                                                                                                    desenvolvido o projeto? 

 

                                                               

 

 

 

 

 

4. Sensivelmente, quantas vezes ou com que frequência ao longo do ano? 

 

 

 

Calendarização 
Frequência 

de respostas 
Calendarização 

Frequência 
de 

respostas 

Semanalmente (1 a 2 vezes) 8 Semanalmente e duas vezes por mês 2 

3 vezes por disciplina 
 ADT, semanal; CD, 2 vezes por período; 

restantes quinzenal 
 

Todos os dias, 45 minutos, 
durante todas as semanas 

4 
2 a 3 vezes por período  

duas a três vezes por mês 3 Semanal/ 2 vezes por período 4 

A turma sempre se mostrou muito heterogénea e com 

muitas dificuldades de trabalhar individualmente. No 

entanto há muitos alunos com hábitos de leitura bastante 

alicerçados, ocupando parte das aulas, enquanto esperam 

pelos colegas, a ler. Quem beneficiaria do tempo de 

leitura não o iria fazer. No entanto, pretende-se que a 

turma integre o projeto para o ano. 
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5.Em que espaços foi desenvolvido o projeto?                     
                                                                                                               
 

 

                                

 

 

6. Em média quantos livros foram lidos por aluno? 

 

 

 

 
 

 
 
 

7. Foram realizadas atividades curriculares ou extracurriculares em torno dos livros lidos?                                    
 

 

 

 

 

 

7.1. Se respondeu SIM à questão anterior especifique quais:   
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8. Que retorno tem do projeto e sua possível influência nos hábitos de leitura dos alunos envolvidos (por 

referência ao observado nos espaços escolares ou opiniões manifestadas pelos alunos). 

 

 

 

 

• Muito positivo pois incentivou a leitura por todos os alunos 

• Motivação para a leitura; partilha de leituras com os outros; melhorou a expressão escrita e expressão oral; melhorou a 
apresentação oral de livros. 

• É uma ótima forma de incentivar a leitura, embora alguns dos alunos continuem sem o gosto pela leitura. 

• Foi muito positivo e deve continuar para o próximo ano letivo. 

• Este ano letivo, o projeto nem sempre foi fácil de implementar, em virtude de alguns discentes manifestarem relutância 
relativamente à leitura recreativa, pelo que, como estratégia de motivação foram sendo efetuadas leituras expressivas de 
modo a continuar a incutir nos alunos o gosto pela leitura e melhorar a sua literacia. 

• Melhorou os hábitos de leitura, enriquecimento do léxico. 

• O projeto” 10 Minutos a Ler”, foi implementado com o objetivo de incutir nos alunos o gosto pela leitura e melhorar a sua 
literacia. Este ano, esta dinâmica nem sempre foi fácil de implementar, em virtude de alguns discentes manifestarem 
relutância relativamente à leitura recreativa e, por isso, houve necessidade de trabalhar mais a leitura expressiva, no sentido 
de continuar a manter os alunos motivados. 

• O projeto foi importante na medida em que os alunos desenvolveram hábitos de leitura e perceberam a importância desta no 
seu processo de aprendizagem. 

• Penso que alguns alunos beneficiaram desse incentivo, dado que, sem ele, deixariam provavelmente de ler, pelo menos na 
escola. Os alunos que não têm hábitos de leitura mostraram-se bastante renitentes e era necessário "forçá-los" a ler; quase 
sempre textos do manual. Verifica-se que o facto de terem de trazer mais um livro na mochila, que já é bastante pesada, leva 
muitos alunos a não trazerem o livro de leitura. Por outro lado, os alunos que gostam de ler aproveitaram mais alguns 
momentos para o fazer e, simultaneamente, motivaram outros colegas a fazê-lo. 

• Os alunos manifestaram bastante interesse e gosto pela atividade. 

• Muito positivo. Ao longo do ano foi-se verificando essa alteração e sempre que uma atividade terminava, o número de alunos 
a solicitar se podia ler um livro foi aumentando. 

• Aumentar a frequência de leitura. I Os alunos desenvolveram hábitos e gosto pela leitura. 

• O projeto foi mais desenvolvido nas aulas de português, uma vez que a apresentação da obra era obrigatória. 

• Uma parte dos alunos leu por obrigação ou por imposição do docente, nomeadamente, na disciplina de Português, dado quer 
era um elemento de avaliação oral. 

• Criou hábitos de leitura nos alunos que não os tinham e aumentou nos alunos que já liam. 

• Da experiência da minha turma, quem já tinha hábitos de leitura trazia um livro sempre e aproveitou bem os momentos de 
leitura. Quem não tem hábitos não os adquiriu, raramente ou nunca trazia o livro. 

• Motiva os alunos para a leitura e incute neles hábitos de leitura. I Foi uma mais-valia 

• Ao longo do ano, tive dificuldade em implementar momentos de leitura, no âmbito do projeto 10 Minutos a Ler, na sala de 
aula, visto que um grande número de alunos não se fazia acompanhar do livro. Assim, a leitura foi, em grande parte, feita em 
casa, tendo os discentes de apresentar na aula de Português o livro lido. 

• O projeto tem, sem dúvida, influência nos hábitos de leitura dos alunos, muitas vezes até na criação deles, já que, com 
frequência, alunos que dizem não gostar de ler, acabam por descobrir que há livros cativantes e que a leitura até pode ser uma 
atividade interessante. 

• A maioria dos alunos não possuem hábitos de leitura, assim este projeto irá contribuir para a mudança desses hábitos. 

• Os alunos leram em sala de aula, no entanto não deram continuidade em casa. Nem sempre foi possível a realização da 
atividade, devido à necessidade de ocupar as aulas com o desenvolvimento de outros projetos interdisciplinares. 

• Os alunos leram em sala de aula, mas não deram continuidade em casa. Por outro, nem sempre foi possível realizar a 
atividade, devido à necessidade de ocupar aulas para o desenvolvimento de projetos interdisciplinares. 

• Aumento do gosto da leitura. I Aumento dos hábitos de leitura. I O feedback é muito positivo 
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Apresentação de dados: Medida 4. Vou levar-te comigo! BOOK SPEED DATING 

 

   1. Depois deste Encontro, que livro(s) gostarias de conhecer melhor?   

 

                    Título do livro/autor 
N.º de 

preferências 
                    Título do livro 

N.º de 
preferências 

A rapariga que roubava livros de Markus Zusak   
18 A amante do governador de José Rodrigues 

dos Santos 
7 

A culpa é das estrelas de John Green 14 Os poemas possíveis de José Saramago 
6 

Orgulho e preconceito de Jane Austen 10 A febre das almas sensíveis de Isabel Rio Novo 

O monte dos vendavais, de Emily Brönte 

9 

O terrorista elegante de Mia Couto e José 
Eduardo Agualusa 5 

O traficante de Robert Muchamore 1984 de George Orwell 

O Senhor dos Anéis de J.R.R. Tolkien 
O homem que plantava árvores de Jean 
Giono 4 

A metamorfose de Franz Kafka O retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde 

Jesus Cristo bebia cerveja de Afonso Cruz 

8 
 

Orgulho e preconceito e zombies de Seth 
Grahame-Smith 

 
 
 

2. Escolheste esse(s) livro(s) atendendo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. Sentes-te motivado para vires à biblioteca                                         4. Consideras que a leitura pode contribuir para      
     pesquisares outros livros para leitura?                                                    a tua aprendizagem e sucesso a nível escolar? 
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5. Outros comentários produzidos: 

 

 

Pela Equipa Restrita de Autoavaliação 

Gostei bastante da visita e também fiquei mais interessado nos livros de história. 

Gostei Bastante dessa visita para conhecermos mais outros tipos de livros e consequentemente mais conhecimento. 

É um bom método para os jovens começarem a ler com mais frequência... 

Gostei da atividade, porque deu me outros livros que eu posso gostar. 

Ótima atividade, divertida e diferente onde podemos encontrar livros diferentes que talvez noutra situação nunca iriamos 

querer conhecer 

    ;    :) ; Fixe; É fixe; Tava calor;  Muito calor mas atividade interessante;¸ Muito fixe, apesar do calor. 

Senti orgulho nos meus colegas por participarem comigo em conjunto na atividade 

gostei bastante da experiência 

Gostei muito. Ajudou-me a escolher uma leitura para as férias. 


