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A biblioteca escolar proporciona ambientes formativos e de acolhimento promotores da leitura, de uma 

cidadania ativa e da aprendizagem ao longo da vida. Realiza a Hora do Conto mensalmente com todas as 

turma do Pré-escolar e 1º Ciclo. As obras trabalhadas com os alunos do 1º Ciclo são as obras que fazem 

parte das listas da Educação Literária, para cada ano. A exploração realizada após a leitura da obra está 

relacionada com a temática mensal definida no PAA. O grande objetivo desta atividade é a promoção 

progressiva de hábitos de leitura e também de incentivo à escrita. Considerando que, à leitura se colocam 

hoje novos desafios que exigem a adequação constante de práticas. A BE tem procurado redefinir processos 

e metodologias atendendo às exigências dos leitores e à complexificação crescente de instrumentos e 

tecnologias. 

Como tal, a edição mensal da Newsletters Literárias constitui um conjunto de recursos pedagógicos, 

apresentados em suporte de papel (1 exemplar por turma) e em suporte digital (Issuu is a digital publishing 

plataforma) produzidos com base no trabalho realizado com os alunos e pelos alunos, como divulgação de 

obras literárias e de materiais pedagógicos relacionados com a temática do mês. 

A criação das newsletters temáticas envolvem um conjunto de atividades em torno da leitura e que dão 

origem ao conteúdo das brochuras (hora do conto, trabalho de pesquisa, ilustrações, exposições, visitas de 

elementos da comunidade, …) A edição das newsletters pretende alcançar a participação da comunidade 

educativa nas diferentes atividades, tornando a Escola um espaço vivo de educação pela leitura, porquanto 

“Ler é preciso! Para ver o mundo com outros olhos. Com imaginação!” para uma sociedade e um futuro 

mais promissor. Esta atividade procura ainda, conjugar o desenvolvimento da competência de leitor com o 

aprender a viver em comunidade. Assim, nas suas temáticas importa ter em conta a integração de conceitos 

essenciais para a sociabilização do ser humano, tais como, justiça, igualdade e solidariedade, para além da 

apropriação dos valores fundamentais da vida em sociedade como, por exemplo, o respeito pelos outros e 

pelos seus direitos, o aceitar das diferenças e o assumir das responsabilidades.  

A criação das newsletters temáticas promovem a leitura e as áreas de intervenção incluem a linguagem oral, 

o reconhecimento de palavras, a compreensão leitora, a criatividade, a escrita e a motivação para a leitura 

integrando de modo sistemático as orientações do Plano Nacional de Leitura.  

Nesta atividade estão envolvidos todos os alunos do ensino Pré-escolar e do 1º Ciclo. 

Esta atividade permite aos alunos, em parceria com os professores e a biblioteca, partilhar opiniões, 

informações, experiências e interpretações sobre temas e livros explorados na BE, argumentar e discutir a 

obra, permutar informação sobre autores e literatura e divulgar diversas formas de expressão criativa, em 

torno da literatura infantil. 


