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Introdução
A brochura

resulta do trabalho

•
•
•
O trabalho colaborativo entre os professores bibliotecários
e os professores de educação especial, no qual se alicerça todo
lançados pela inclusão dos alunos com necessidades educativas

áreas disciplinares e professores titulares de turma, 56 elementos

Formar e Inovar para Incluir, no âmbito da candidatura Educação
Gerações.

Beja

Nome do projeto Bibliotecas sem barreiras
Agrupamento de Escolas
Concelho
DGEstE/ DSR

o nosso projeto
de criar uma BE mais inclusiva,
como espaço de desenvolvimento
das literacias e de suporte
às aprendizagens de todos os alunos,
independentemente das suas
características.
de recursos facilitadores da utilização
da mesma, por alunos com NEE,
envolvendo-os mais no livro
e na leitura, bem como às suas
famílias.
Pretendemos ainda disponibilizar
recursos em diferentes suportes
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do desenvolvimento curricular.
Assegurar reais oportunidades
de leitura, potenciando mais
e melhores interações dos diferentes
alunos com os seus pares e com
Este trabalho tem sido desenvolvido
em articulação com os professores
de educação especial e com
os professores de turma.

o que mudou

o que conseguimos

Introduziu-se uma maior dinâmica
ao nível da produção e adaptação
de materiais para leitura interativa
e multifacetada e a sua aplicação

• Foi adquirido um

•
•

de recursos

•
• Promoveu-se o desenvolvimento
das literacias e o aumento
• Dinamizou-se a utilização regular
dos recursos da BE pelas equipas

• App Língua Gestual Portuguesa
•
disponibilizados no Youtube.
Estabeleceram-se mecanismos
de colaboração com a equipa

• Desenvolveu-se a autonomia
na utilização da BE e dos seus
recursos pelos alunos.
• Registou-se uma maior articulação

das atividades. Registou-se
um aumento da participação
dos alunos em atividades de leitura
e desenvolvimento das competências
de socialização, comunicação,
linguagem e autonomia no espaço
da BE e na utilização dos materiais.

saber mais
Todos Juntos Podemos Ler. Histórias Contadas em Primeira Mão
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Verde
Nome do projeto
Agrupamento de Escolas
Concelho
DGEstE/ DSR

o nosso projeto
foi
concebido para responder a todos
os alunos com NEE que pertencem
aos diferentes ciclos e níveis
de ensino, no agrupamento, e tem
de leitura que incluam os alunos
com NEE – valorizando o trabalho
colaborativo entre alunos e entre
docentes de turma e de educação
especial.

a inclusão e potenciar os recursos
• Promover atividades
de sensibilização para a inclusão
e para o trabalho colaborativo
as turmas que incluem alunos com
• Promover a inclusão de alunos
com NEE nas diferentes atividades
desenvolvidas na BE, de acordo
proporcionando-lhes recursos

• Promover atividades tendo como
intencionalidade a sensibilização
da comunidade educativa para
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às suas necessidades.

o que mudou
Desenvolvemos, com algumas
das turmas que incluem alunos
com NEE, atividades tendo como

•
por parte dos alunos com NEE,
envolvendo outros alunos da escola
nas atividades de rotina da horta.
Assim nasceu o blogue Os Amigos
da Horta para divulgação

e da comunidade em geral,
• Estafeta de leitura entre turmas
do 1.º ciclo, dando papel ativo

• Produção de diversos materiais

•

do 3.º ciclo, no âmbito da disciplina
de tecnologias da informação

a fazer a diferença, na Biblioteca
Municipal e freguesias. Neste
um
•

sobre cuidados a ter

o que conseguimos
O olhar de Ana
de atividades desenvolvidas
no agrupamento, museus,
reportagens de rua, feitas por
uma aluna com NEE no âmbito

Ainda um longo caminho tem que ser
percorrido, mas consideramos como

com NEE, por parte dos colegas
da escola.
Por outro lado, sentimos que
o agrupamento tomou consciência

•

alertar a comunidade para

responsabilidade de todos.

saber mais
Todos Juntos Podemos Ler. Histórias Contadas em Primeira Mão
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Évora

Nome do projeto
Agrupamento de Escolas Manuela Ferreira Patrício
Concelho Évora
DGEstE/ DSR

o nosso projeto

• Avaliar os progressos dos alunos
ao nível da leitura, das capacidades
de atenção, memorização,
da obra – para os alunos surdos

num espaço acessível a toda
o nosso agrupamento uma escola
integrada no programa
Educativo de Intervenção Prioritária
para todos na BE.

• Promover a integração de todos
os alunos e em particular dos
alunos com NEE, nas atividades
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•
os alunos com NEE, com recurso
às novas tecnologias.
Foram criados espaços de mediação
de leitura adequados aos diferentes
grupos e realizadas atividades

o que mudou
uma diversidade de atividades. Aqui,
os alunos encontraram um momento
de partilha em torno da leitura.
Estas sessões recorrem muito
aos estímulos sensoriais, em função
e interpretação das ilustrações,
de modo a desenvolverem

o que conseguimos
Os alunos com NEE e, de um modo
geral, toda a comunidade escolar,
encontraram o seu espaço na BE.
Os contributos para a inclusão
de todos os alunos, decorrentes
das interações dos alunos com NEE
com os restantes colegas, são uma
mais-valia para todas as escolas.
O respeito pela diferença
e a valorização das pessoas com

de tablets
de recursos e a realização de um

suas capacidades criativas

dos alunos em causa.

da participação nas peças, poesia,
concursos de leitura, cargos para que

surdos, em LGP, são posteriormente
recontadas por escrito e ilustradas
pelos alunos surdos, que com elas

contribuem para a inclusão em pleno
dos nossos alunos na vida escolar.

nas duas línguas que são colocados,
posteriormente, na BE, para que todos
os alunos possam usufruir dessas
como facilitador da inclusão.

saber mais
Todos Juntos Podemos Ler. Histórias Contadas em Primeira Mão
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Águeda

Nome do projeto
Agrupamento de Escolas de Águeda
Concelho Águeda
DGEstE/ DSR

o nosso projeto
ao desenvolvimento de práticas
no agrupamento, uma vez que
educativa do agrupamento.
, eis
os alicerces das ações promotoras
de leitura desenvolvidas com
os alunos de NEE.
Os professores bibliotecários em
articulação com os professores
de educação especial vinculam
esforços para delinear e implementar
diferentes trilhos de leitura, numa
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parceria com os restantes professores,
de modo a promover, entre outros,
• Promover a inclusão dos alunos
• Desenvolver competências
•
•
colaborativo.

o que mudou

o que conseguimos

de práticas e atitudes, uma vez que
se contrariou a individualidade
no trabalho, tornando-o colaborativo
e valorizando todos os contributos
dos alunos envolvidos.

Gradualmente, enraizaram-se
práticas, valorizaram-se atividades
que, com ritmos diferentes
tornaram os alunos com NEE mesmo
O trabalho colaborativo

Principais atividades
Foram realizados momentos de leitura
•
•
•
•
•
•
•

Gato Gatão, poeta de profissão
Os animais

necessário para a consecução
•
ouço ler, ouço a canção das ondas!
Gosto de contar o que ouvi ler!” –
•

Livro
O coelhinho Branco
.

•

Recursos produzidos
•
•
•
•
•
•
•

saber mais
Todos Juntos Podemos Ler. Histórias Contadas em Primeira Mão
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de Senhorim
Nome do projeto
Agrupamento de Escolas
Concelho
DGEstE/ DSR

o nosso projeto

• Promover a inclusão dos alunos com
NEE nas atividades desenvolvidas

todos os alunos com NEE a frequentar
•
participar 44 alunos, dos vários níveis
de ensino, tendo vindo a aumentar
o número de envolvidos.
pretendíamos atingir os seguintes
•
•
das aprendizagens e o nível
de participação dos alunos com
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•
de trabalho colaborativo.

o que mudou
a leitura e a escrita dos alunos com
NEE, consolidaram-se práticas
de trabalho colaborativo entre
professores do Ensino Regular,
professores de Educação Especial
e a professora bibliotecária.
Desenvolveram-se atividades
às necessidades dos alunos, das quais

o que conseguimos
sem dúvida, desenvolver
as competências e as aprendizagens
dos alunos com NEE, promovendo
os seus hábitos de leitura
e de escrita, levando-os a requisitar
mais livros, a utilizar com mais
frequência os recursos da BE
e a participar de forma mais
consolidar práticas de trabalho
cooperativo entre pares na sala

•
alunos com NEE, em símbolos

como ferramentas fundamentais para
a aprendizagem na transversalidade
do currículo.
Testemunhos
• “Gostei muito de participar
na apresentação do livro Dez
dedos dez segredos, de Maria

•
•
, audiolivros, entre outros.

e apresentei a obra com as pessoas
de quem mais gosto e os meninos
• “Eu adorei participar na peça
O rapaz de bronze porque me
senti como um verdadeiro ator.” –
Ricardo.

saber mais
Todos Juntos Podemos Ler. Histórias Contadas em Primeira Mão
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Nome do projeto
Agrupamento de Escolas
Concelho
DGEstE/ DSR

o nosso projeto
a inclusão de alunos com NEE,
do agrupamento e reforça as

Leituras Inclusivas.
dotar a BE de um fundo documental
acessível a todos, tendo em conta
permitisse dinamizar atividades
de leitura e de escrita, ao nível
da elaboração e produção
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de documentos em diferentes

recursos são uma mais-valia
no processo de aquisição da leitura
dos alunos, favorecendo uma maior
equidade no acesso e na participação.

o que mudou
Acentuou-se o trabalho articulado
e as parcerias com a comunidade
educativa, promovendo-se
competências no âmbito do saber ser,
fazer e estar, que têm contribuído para
a eliminação de barreiras pessoais,
sociais e escolares. Das inúmeras

•
• Elaboração de livros personalizados

o que conseguimos

e de orientações acessíveis,
disponibilizam-se recursos
documentais, equipamento
informático, hardware e software
acessível a todos os alunos.
Alguns testemunhos:
•
•

Podemos Ler eu ganhei muito.
Aprendi coisas novas e passei a ir

•

• Leitura de
•

• ”Podemos encontrar palavras
na música [que] transmitem

•

•

• Elaboração de adereços.

a paz. Estão na biblioteca,
•
uma pessoa melhor. Estão na rua,
nas aulas, eu uso-as para falar,
fazer perguntas e responder.
As palavras são como um quadro
e estão no computador” – João.

saber mais
Todos Juntos Podemos Ler. Histórias Contadas em Primeira Mão
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Pombal

Nome do projeto
Agrupamento de Escolas Gualdim Pais
Concelho Pombal
DGEstE/ DSR

o nosso projeto
vamos caminhar visa promover

São objetivos deste projeto:
• Promover a inclusão de todos
os alunos nas atividades
• Motivar para a leitura e para o uso

multiplicando as possibilidades
de ação das BE e dos docentes
alargando o âmbito da intervenção
as suas competências leitoras,
contribuindo para o sucesso
na aprendizagem e garantindo
a igualdade de oportunidades.

• Promover o desenvolvimento
de competências ao nível da leitura,
• Promover o desenvolvimento
da linguagem verbal e não-verbal
e da linguagem compreensiva
• Promover o desenvolvimento
• Promover o desenvolvimento
do relacionamento interpessoal.
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o que mudou

o que conseguimos

• Reforçámos o trabalho
de articulação entre várias

fosse melhorado em termos
de acessibilidades e de recursos
em formatos acessíveis ou
adaptados, ao nível da relação
entre os alunos e a BE, e os alunos
e os livros. Implementámos, ainda,
atividades integradoras no âmbito

•
•
diversos, adequados, apelativos
• Promovemos o desenvolvimento
nos alunos.

•

•
do aumento do número
de requisições de livros realizadas
pelos alunos, das suas idas à BE
diversos, dinamizados neste
espaço.

saber mais
Todos Juntos Podemos Ler. Histórias Contadas em Primeira Mão
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Amadora

Nome do projeto Ler, um prazer partilhado
Agrupamento de Escolas
Concelho Amadora
DGEstE/ DSR

o nosso projeto

as escolas e níveis de ensino.

do sucesso escolar, criando
oportunidades de leitura para
os alunos, incluindo os que

os professores bibliotecários,
os professores de educação
especial e os professores de turma,
abrangendo a maioria dos alunos com

• Dotar as bibliotecas de recursos
em diferentes formatos acessíveis
• Desenvolver boas práticas
de promoção da leitura tendo em
conta as capacidades
e necessidades dos alunos
e contribuir para a implementação
de práticas inclusivas.
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da leitura, os alunos são integrados
como Monitores, da BE.
No início do ano a equipa dinamiza
uma reunião com todos os docentes,

o que mudou

o que conseguimos

As escolas têm BE com boas
acessibilidades estando equipadas
com computadores e tablets com
aplicações adequadas aos diferentes
alunos. Dispõem de software
e fundo documental em formato
acessível. Alguns destes equipamentos
e materiais resultaram da

A generalidade dos alunos partilha
ideias e conhecimentos com os pares
e as atividades realizadas facilitaram
a relação entre os alunos com NEE
e a turma.

de aprendizagem promotoras
da literacia da leitura.
Principais atividades realizadas:
•
•
•
•
• Apresentação feita pelos alunos

•

•
nomeadamente na interpretação

•
concentração e manutenção
•
realizado.

Recursos produzidos
•
•
•
•
•
• Jogos.

saber mais
Todos Juntos Podemos Ler. Histórias Contadas em Primeira Mão
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Nome do projeto Ler ao contrário
Agrupamento de Escolas Francisco de Arruda
Concelho Lisboa
DGEstE/ DSR

o nosso projeto
Ler ao contrário
geral promover práticas de leitura
inclusivas e integradoras,
em articulação entre a BE e as áreas
curriculares.
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o que mudou

o que conseguimos
O que mudou foi sobretudo a visão

de partida dois livros concebidos
segundo o conceito de desenho
4 Leituras – Editora

alunos acerca dos livros
e da acessibilidade. No contacto
com estes livros os alunos

e O segredo
do sol e da lua.
A partir da apresentação do livro
e respectiva leitura na BE, os alunos
realizam atividades em sala de aula

e barreiras com que alguns colegas
se confrontam, quiseram conhecêlos e passaram a requisitá-los

As atividades são feitas ao longo
do ano, semanalmente e dinamizadas
pela professora do ensino regular
e pela professora de ensino e especial.
No Open Day do agrupamento, cada
turma apresenta à comunidade

todos iguais”.

A leitura destes livros provocou
uma maior e melhor interação entre

a novas turmas, a começar no Jardim
informático, assim como software

documental da BE, uma canção, entre
outros.

saber mais
Todos Juntos Podemos Ler. Histórias Contadas em Primeira Mão
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Nome do projeto
Agrupamento de Escolas da Lourinhã
Concelho Lourinhã
DGEstE/ DSR

o nosso projeto

Breve descrição

Objetivos gerais
•
equipando-as com recursos

básica 2.º, 3.º ciclos e secundária

• Motivar os alunos com NEE para
a leitura, criando oportunidades
de leitura e promovendo práticas
apelativas, tendo em conta
• Promover o desenvolvimento
de competências de leitura

e dramática. Este trabalho
uma parceria ativa com os cursos
Apoio à Infância
.

•
da autoestima dos alunos com
NEE e da valorização das suas
competências pelos seus pares.
27

na BE onde, privilegiando-se o livro
e a leitura, são lidas e trabalhadas

o que mudou
A inclusão, neste agrupamento, não
passou pela anulação de barreiras
físicas, mas pela alteração de formas
de ver e de pensar acerca dos alunos.
Ao longo destes três anos
desenvolvidas atividades que,
tendo sempre por base um livro
aos alunos abordagens diferentes,
de acordo com as características

o que conseguimos
inclusão dos alunos com NEE na BE
e aumento da sua capacidade leitora,
esses desígnios iniciais. As atividades
desenvolvidas têm contribuído para
a integração dos alunos na escola,
para o seu reconhecimento pelos
seus pares e para a valorização
pessoal de cada aluno, que participa,
que mostra que sabe, que consegue
e que sente a apreciação dos outros
por aquilo que revela saber fazer.

em feltro de grandes dimensões para
construção de bonecos para teatro
de sombras chinesas e elaboração
apresentação do teatro com a leitura

, O Dia em que
os lápis desistiram, O Pequeno azul
e o pequeno amarelo, A Árvore, entre
outros.

saber mais
Todos Juntos Podemos Ler. Histórias Contadas em Primeira Mão
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Nome do projeto
Agrupamento de Escolas de Mafra
Concelho Mafra
DGEstE/ DSR

o nosso projeto
os alunos do 1.º, 2.º e 3.º ciclos
do Agrupamento de Escolas
adequações ao nível dos materiais
de leitura, dos meios de acesso

• Promover o desenvolvimento
de competências de leitura
dos alunos com NEE, em vários
• Promover a interação entre
• Promover o desenvolvimento
da linguagem compreensiva
• Promover o desenvolvimento

• Promover a inclusão dos
alunos com NEE nas atividades
• Motivar os alunos com NEE para
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• Promover o processamento auditivo
•

o que mudou

o que conseguimos

De acordo com uma calendarização

Os alunos aderem de forma muito

letivo, os alunos abrangidos

com interesse e empenho nas tarefas
propostas, assumindo a BE como um
espaço lúdico e de aprendizagem.
Muitas vezes, são eles a lembrar

com as sensações e com as vivências
e emoções de cada um. As atividades
Os alunos têm adquirido
competências relacionadas com
do livro, do computador com acesso
puzzles, sopa
Neste ano letivo, foram introduzidos
os tablets como suporte digital para

cumprimentar, dizer o nome,
regras, utilizar computadores e tablets.

multissensoriais.
Decorrendo as atividades
semanais, sempre na BE – embora
complementadas frequentemente
num ambiente de verdadeira inclusão,
onde em simultâneo se desenvolvem
inúmeras atividades com outros
alunos.

saber mais
Todos Juntos Podemos Ler. Histórias Contadas em Primeira Mão
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Nome do projeto Ler Em Rede - Processos em construção
Agrupamento de Escolas
Concelho
DGEstE/ DSR

o nosso projeto
Ler em Rede
efetiva ao nível dos recursos
e das atividades. Para a sua
implementação foi necessária uma

promoveram-se as aprendizagens
formais e informais, a criação
o envolvimento na comunidade
escolar e a preparação na transição
importante dar visibilidade ao trabalho
da publicação de notícias e artigos

criar as dinâmicas necessárias para
e seguindo as ações recomendadas
pelo Programa da Rede de Bibliotecas
realizaram-se atividades que
proporcionaram igualdade de acesso
à utilização e produção de informação,

31

o que mudou

o que conseguimos

As atividades dinamizadas
privilegiaram o desenvolvimento
de competências pessoais e sociais,
tendo por base o acesso e sucesso
nas competências que envolvem

A equipa de trabalho conseguiu

de aprendizagem, por meio

de diferentes áreas do saber,
sensibilizar a comunidade escolar
para a necessidade de adaptar

Destacam-se, de entre muitas,
a interação dos alunos com a BE
de leitura, sinalização, encontros,
o trabalho de leitura e análise
dos livros adquiridos, o software
produzido numa Prova de Aptidão
Profissional, por uma aluna

de aprendizagem, criar oportunidades
na equidade da participação
dos alunos em diferentes atividades,

dos alunos. Pretende-se que
as atividades iniciadas no âmbito
no tempo, rentabilizando os recursos
e
adquiridos.

de funcionalidade dos alunos
e a apresentação de trabalhos
na BE. O trabalho de equipa permitiu
ultrapassar todas as barreiras
de inclusão que surgiram durante
o processo.

saber mais
Todos Juntos Podemos Ler. Histórias Contadas em Primeira Mão

3232

Nome do projeto
Agrupamento de Escolas de Alfena
Concelho Alfena
DGEstE/ DSR Norte

o nosso projeto
, que visa a inclusão
dos alunos com NEE nas práticas
quotidianas de leitura das escolas
e BE do agrupamento, pretende,
•
• Dotar o acervo das bibliotecas
com fundo documental, software
e equipamento adequados aos
• Promover o trabalho colaborativo
entre BE, docentes da educação

33

• Melhorar a acessibilidade das BE
a todos os alunos.
dos dois anos de implementação,
abrangendo-se progressivamente
um maior número de alunos. Durante
os dois anos, realizaram-se reuniões
da educação especial, diretores
de turma e professores titulares
e avaliação das atividades.

o que mudou

o que conseguimos

Aumentou a frequência da BE pelos
alunos com NEE, bem como
as interação entre estes alunos
e os seus pares, sistematizou-se
a realização de atividades
e produziram-se novos recursos.
Atividades realizadas
•
• Resolução de

, em grupo,

•

a uma maior frequência da BE pelos
a turma ou individualmente, a um
um maior envolvimento das
famílias e o incremento do trabalho
colaborativo.
Desenvolveram-se várias iniciativas,
curso, nomeadamente a eliminação
dos alunos com NEE às BE.

•
por alunos das turmas onde
• Apresentação de canções.
Recursos produzidos
•
•
•
• Blogue
• Livro de adivinhas sobre
alimentação.

saber mais
Todos Juntos Podemos Ler. Histórias Contadas em Primeira Mão

34

Braga

Nome do projeto
Agrupamento de Escolas
Concelho Braga
DGEstE/ DSR Norte

o nosso projeto
Juntos Podemos Ler no ano letivo

• Desenvolver competências
de leitura dos alunos com NEE,
•
a linguagem verbal, escrita,
• Promover o desenvolvimento
da linguagem compreensiva

escolas do agrupamento, bem como

• Promover a inclusão dos
alunos com NEE nas atividades

35

• Desenvolver uma cultura
colaborativa entre os diferentes
intervenientes no processo
de ensino-aprendizagem, para
a criação e partilha de recursos
formatos, destinados aos alunos
com NEE.

o que mudou

o que conseguimos

dos professores da educação
especial e do professor bibliotecário.
O facto de os alunos com NEE irem
regularmente à BE, desenvolver
atividades com os seus professores

Os diferentes grupos de alunos
com NEE desenvolvem mensalmente
uma atividade, partindo sempre
da leitura de uma obra. Estas
atividades são planeadas de acordo
com as do Plano Anual de Atividades
e, desta forma, consegue-se que
estes alunos tenham um papel ativo
na vida do agrupamento. Por outro

alunos colaboradores, deu-lhes mais
autonomia no acesso diário ao espaço
e aos serviços da BE. No nosso
à comunidade educativa e passámos
a receber, na biblioteca da escola
comunidade escolar promove,
de forma sistemática, competências
de socialização.

conseguimos que estes alunos
desenvolvam de uma forma mais
de “leitura” e de “escrita”.

do agrupamento.

saber mais
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Nome do projeto
Agrupamento de Escolas
Concelho
DGEstE/ DSR Norte

o nosso projeto

• Permitir que cada aluno descubra
e desenvolva as suas
da cidadania, promovendo

escolas que integram o agrupamento
e visa criar e disponibilizar recursos
das BE, tornando-os acessíveis
a todos e adaptando-os a diferentes
•
•
•
• Outros formatos.
• Promover a inclusão de alunos
com NEE nas diferentes atividades
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• Promover a colaboração em
e um envolvimento ativo
•
educativa para a diversidade
dos serviços prestados pela BE,
no âmbito da educação especial.

o que mudou

o que conseguimos

aplicaram-se metodologias
envolvendo a utilização de softwares

se concretizasse a grande meta
do agrupamento ao tornar a escola
mais inclusiva, aumentando
a participação dos alunos em

•
•

e o desenvolvimento
de competências de comunicação.

• Apresentações em podcasts,
,
•
•

havendo maior consciencialização
de cada aluno, tornando as BE
mais inclusivas.

•
•
•
.
interdisciplinares e colaborativas entre
docentes, envolvendo alunos com
e sem NEE, facilitando a inclusão
e o convívio entre pares.

saber mais
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Nome do projeto
Agrupamento de Escolas
Concelho Guimarães
DGEstE/ DSR Norte

o nosso projeto
Para que a BE cumprisse o seu
comunicação em diferentes suportes,
contribuindo para a sua formação
pessoal, foi necessário estimulá-los
para a prática da leitura e da escrita
de uma forma formativa, funcional,
agradável e lúdica.
alunos de todo o agrupamento, com
e escrita.
• Desenvolver a funcionalidade
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da comunicação oral e escrita como
•
•
como atividades de recreação
• Promover a inclusão.

o que mudou
Os alunos passaram a frequentar
a biblioteca mais regularmente para
participarem em diversas atividades.
Desenvolveram as suas competências
de comunicação e desenvolveram
o gosto pela leitura. Foram trabalhados
vários temas a partir de leituras,
O Natal, Os Afetos,
A Poluição Marítima, entre outros.
Os recursos inclusivos produzidos
•
•
•

o que conseguimos
alunos melhoraram a frequência
da participação em atividades
de grupo realizadas na BE ou
em atividades de grupo realizadas

interpessoais e a colaboração com
os colegas, em tarefas das aulas
ou noutras atividades. Os alunos
começaram a requisitar,
as suas competências
o gosto pela leitura, quer como
como ocupação de tempos
de lazer.

saber mais
Todos Juntos Podemos Ler. Histórias Contadas em Primeira Mão
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Santa
da Feira
Nome do projeto Juntos a Ler Mais
Agrupamento de Escolas
Concelho
DGEstE/ DSR Norte

o nosso projeto

Juntos a Ler Mais
inclusivo, dirigido a todos, em
especial aos leitores mais relutantes

compreender singularidades,
procurar parcerias. A Educação
na tarefa da inclusão. O trabalho
colaborativo entre a equipa da BE
e os docentes de Educação Especial
impõe-se, ganha ritmo, faz-se rotina.

Podemos Ler
de aprofundamento do trabalho
desenvolvido.
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• Desenvolver as competências
leitoras e o prazer da leitura
• Favorecer a auto estima, potenciar
• Promover o desenvolvimento
pessoal e social.

o que mudou

o que conseguimos

Juntos
a Ler Mais estreitou laços, criou
novos elos, alargando o trabalho
colaborativo. Novos recursos
facilitaram novas dinâmicas.

Facilitando o acesso à aprendizagem,
os novos recursos potenciaram
o desenvolvimento pessoal e social
dos nossos alunos. Atraídos com
maior regularidade para a leitura,
tornaram-se frequentadores mais
assíduos da BE, utilizadores mais

a socialização e a inclusão, enquanto
se procura o desenvolvimento
de competências individuais.

documental, adquirindo
progressivamente melhores
competências de leitura.

cativa-se para a leitura recreativa,
oferecendo diferentes suportes
•
•
•
• Adaptação e tradução para LGP
•

saber mais
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Viana

Nome do projeto
Agrupamento de Escolas da Abelheira
Concelho
DGEstE/ DSR Norte

o nosso projeto
Ler
a inclusão dos alunos com NEE
nas atividades desenvolvidas
em articulação com a BE.
de ações que permitiram promover
competências leitoras, desenvolver
a linguagem, produzir material
adaptado e garantir a igualdade
de oportunidades no acesso às obras
de aula.
Ainda que as atividades realizadas
e trabalhos produzidos tivessem
como alvo preferencial os alunos
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uma perspetiva inclusiva, a restante
envolvida. As parcerias entretanto
estabelecidas foram muito
importantes no desenvolvimento

o que mudou
Foram criadas dinâmicas
na comunidade educativa que
colaborativo entre a equipa
da BE e os professores de educação
especial dos grupos 910 e 930, bem
como dos professores e educadores
das turmas envolvidas. De entre
as atividades realizadas destaca-se
a leitura partilhada em vários suportes
de sala de aula ou em encontros com

o que conseguimos
com NEE pudessem ter acesso ao
livro e à leitura, de uma forma que
fundo documental adquiridos
A frequência com que os alunos
utilizam os serviços da BE foi outro
aspeto positivo, sobretudo ao nível
do fundo documental.

professores e alunos, envolvendo
diversas disciplinas, permitiu alargar
o fundo documental disponível para
os alunos com NEE.

saber mais
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Financiamento

Financiamento

