Agrupamento de Escolas André Soares

Projeto voluntariado de leitura
Nome do projeto:
Voluntariado de Leitura
A desenvolver na(s) escola(s):

Escolas do 1º ciclo
Elementos da equipa responsável

Equipa das bibliotecas escolares
Ano letivo:

2012-2014
Apresentação do projeto/clube (breve descrição)

A leitura é um bem essencial e indispensável a todos os cidadãos. Para aprender e dominar a leitura, são precisos
esforço e persistência, podendo muitas das dificuldades ou falta de oportunidades dos jovens para a exercitar e
adquirir o gosto pela leitura ser ultrapassadas através de um acompanhamento e apoio personalizados.
O voluntariado de leitura pretende responder a estas necessidades. Está hoje demonstrado que a mediação de
voluntários no contacto de crianças e jovens com livros suscita o prazer de ler, desenvolve a literacia e contribui
para elevar os resultados da aprendizagem. Os voluntários de leitura são pessoas que vêm à escola e que
disponibilizam generosamente algum do seu tempo para estes objetivos.
Meta(s) do Projeto Educativo

4. Promover o sucesso educativo de todos, sem exceção, através de medidas concretas de acordo com as
necessidades efetivas dos alunos;
12. Fomentar e valorizar o uso da Língua Portuguesa na transversalidade do currículo e em todos os espaços de
interação escolar;
15. Melhorar os índices e qualidade de sucesso escolar;
Objetivos gerais

Contribuir para a formação de alunos leitores
Elevar os níveis de literacia nos alunos
Público-alvo
Alunos não leitores
Tempo semanal:

45m

Local:

Bibliotecas

Objetivos específicos

Potenciar o contacto com os livros;
Criar o prazer de ler;
Desenvolver competências de leitura (literacia).
Cronograma /Atividades

• Leitura em voz alta para grupos de crianças, jovens, adultos e idosos, seguida de diálogo sobre os livros;
• Leitura a par com uma ou duas crianças, incentivando-as a ler, e conversar sobre o que leem;
• Apresentação de livros;
• Animação e dramatização de histórias;
• Apoio à Semana da leitura, a festas e comemorações diversas;
• Apoio à realização de concursos e jogos de leitura;
• Apoio a visitas de escritores e ilustradores;
• Apoio à organização de feiras do livro;
• Apoio à realização de encontros e palestras;
• Apoio a outras atividades do PAA da Biblioteca.

Agrupamento de Escolas André Soares
Orçamento para projeto/clube

Não tem custos
Formas de Divulgação atividades/iniciativas

Nos blogues das bibliotecas

Data:
O coordenador do projeto:

20 de junho 2013
Regina Campos

