
Pais e Filhos Livros e Ternura
=

Conto Contigo em Arganil
=

Criar Famílias Leitoras



Este Serviço de Leitura que o Município de Arganil presta 
aos Munícipes através das Bibliotecas Públicas, em 
colaboração com as Bibliotecas Escolares e Creches 

pretende criar nas Crianças  hábitos de leitura desde a 
mais tenra idade, incentivando as Famílias a colaborar 

activamente desenvolvendo elas também esses hábitos.

Pais e Filhos Livros e Ternura

2010 - 2019



O concelho de Arganil ocupa um território com 332,9 Km2 dividido em 
14 freguesias e uniões de freguesia. A população residente tende a 
baixar sendo em 2001 de 13537 habitantes e em 2018 de 11068, 
segundo dados da PORDATA.



Em 6 BIBLIOTECAS ESCOLARES 

Arganil, Coja, Sarzedo, Pombeiro da 
Beira, S. Martinho da Cortiça e 

Pomares

Duas vezes por mês



Pais e Filhos Livros e Ternura

Na Biblioteca da Escola de Pomares as 
crianças levam para casa o saco com um 
livro para os pais e um livro para elas.
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Na Biblioteca da Escola nº 1 de Arganil as 
crianças, com o apoio da Educadora, 
requisitam os livros que levam no saco 
para casa.
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Na Biblioteca da Escola de Pombeiro da Beira as crianças escolheram 
os livros que levam para casa. Os dos Pais já estão no saco.



Pais e Filhos Livros e Ternura

Na Biblioteca do Centro Escolar de Coja crianças felizes com sacos 
de livros.   



Pais e Filhos Livros e Ternura

Filas para a 
requisição de 
livros nas 
Bibliotecas 
Escolares



Pais e Filhos Livros e Ternura

A colaboração imprescindível dos Educadores e Professores para o 
sucesso deste Serviço de Leitura
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Montes de livros preparados para viajar pelo concelho.



EM 3 CRECHES

Arganil, Coja, Sarzedo

duas vezes por mês
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BLOCO COM 
RECADOS 
DOS PAIS

O bloco que acompanha os livros no 
saco que as crianças levam para 
casa, serve para trazer recados dos 
pais com as suas preferências de 
leitura.
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Recados dos Pais



Em 2019 beneficiam deste 
serviço de leitura 370 

crianças e suas famílias em 
todo o concelho.



Nas Bibliotecas Públicas
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Conto Contigo
Em 

Arganil

          



CONTO CONTIGO EM ARGANIL

Conto Contigo é um programa de Literacia Familiar da 
Fundação Aga Khan, em parceria com a DGLAB, que 
lançou o convite à Biblioteca Municipal de Arganil 
para acolher formação no âmbito da Literacia 
Familiar.
Realizaram-se duas formações, onde estiveram 
presentes bibliotecários, animadores da leitura e 
professores de vários concelhos e bibliotecas.





CONTO CONTIGO EM ARGANIL

Esta formação teve como objectivo 
incentivar as Bibliotecas Públicas a iniciarem 
um programa de Promoção das Literacias 
envolvendo as Famílias, que tem como 
conceitos chave: a Literacia Familiar; a 
Literacia Emergente;  Aprendizagem Lúdica 
com Abordagem centrada na Família.



CONTO CONTIGO em ARGANIL

Este programa visa estimular as crianças em 
idade pré-escolar e as suas famílias para a 
construção de experiências que ajudem as 
crianças a desenvolver capacidades de 
aprendizagem na leitura e na escrita.

O desafio foi lançado e o desafio foi aceite.



CONTO CONTIGO EM ARGANIL

Em Arganil a primeira edição do programa 
teve inicio em Setembro, com 5 famílias.

As sessões (6) decorrem ao sábado de 
quinze em quinze dias. 

As crianças são acompanhadas por um 
familiar que participa activamente nos 
vários momentos que compõem a sessão.





CADA SESSÃO É CONSTRUIDA EM 5 MOMENTOS 

• Momento 1 (20 minutos)
Acolhimento

• Momento 2 (15 minutos)
Leitura e exploração da história

• Momento 3 (10 minutos)
Jogos Sonoros

• Momento 4 (5 minutos)
Actividades de escrita

• Momento 5 (10 minutos)
Conversa com as famílias “Conto Contigo em Arganil” 
e o empréstimo domiciliário.









Pais e Filhos Livros e ternura
+ 

Conto Contigo

O que é que este programa acrescentou ao 
trabalho iniciado em 2010?

- Permite um contacto mais próximo com as 
famílias

- Alarga o âmbito da acção: no Pais e Filhos 
centramo-nos na leitura; no Conto Contigo 
alargamos às várias literacias.

- Falta-nos encontrar forma de massificação do 
programa, o que não é nada fácil…
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