
                                                                                                                                                                                               

 
 
 

Lagoa a Ler: Programa Municipal do 
Livro e da Leitura  

  

Leituras em Viagem  
  

O que é?  
Projeto de mediação e promoção de leitura que privilegia o livro 

infantil como um instrumento fundamental para a criação de 

hábitos de leitura nas crianças, a promoção das suas 

competências pré-leitoras e a sua motivação para a leitura, 

contribuindo assim para a formação de leitores mais 

competentes e envolvidos no processo de aprendizagem da 

leitura e escrita.   

  

Para quê?  

• Criar e fortalecer os hábitos de leitura nas crianças, 

desde a primeira infância.  

• Estimular a motivação para a leitura, imaginação e 

criatividade das crianças.  

• Promover o gosto pelos livros e pela leitura.  

• Promover o desenvolvimento de atividades de leitura 

em ambiente familiar.  

  

Com quem?  

• Crianças e famílias de crianças a frequentar o pré-

escolar do ensino público.  

• Professores/as bibliotecários/as.  

• Educadores/as.  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                            



Como?  

• Distribuição mensal de 30 livros de literatura para a 

infância pelas salas do pré-escolar do ensino público 

(480 livros no total);  

• Dinamização de sessões de mediação de leitura 

mensais pelas professoras bibliotecárias, que 

consistem em:   

• diálogo com as crianças e com a educadora sobre 

os livros e leituras do mês anterior;  

• dinâmicas de mediação da leitura de várias 

histórias;  
• apresentação de todos os livros deixados na sala 

para o mês seguinte.  

• Os livros ficam na sala durante um mês e destinam-se a 

ser levados para casa, em forma de empréstimo (1 livro 

por semana, por criança);  

• A cada criança será entregue um kit que inclui um saco, 

um lápis, uma borracha com afia e um “passaporte de 

leitura”, no qual consta o registo dos livros que foram 

lidos em casa, a opinião da criança e da família e 

algumas estratégias de mediação de leitura.  

  

“As crianças que não ouvem ler histórias têm menos 

razões para quererem aprender a ler. Aquelas a quem 

se lê histórias tornar-se-ão leitores e inevitavelmente 

tornar-se-ão pais/mães que leem aos seus filhos”.   

 (Klesius e Griffith, 1996)  

 

Boas Leituras! 
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