




• Sessões mensais, ao sábado. 

• Para cada sessão, é selecionado previamente um tema para ser tratado em 
conjunto, pelas famílias.

•  No final de cada sessão é anunciada a temática seguinte e distribuída por cada 
família a “tarefa” do próximo encontro. A sua realização implica sempre o 
envolvimento da criança e do adulto. 

• O objeto principal de cada trabalho é o livro infantil e o universo das histórias. 
Os trabalhos desenvolvidos e apresentados em cada sessão são posteriormente 
expostos, ao longo do mês, na secção infantojuvenil, até à realização da sessão 
seguinte. 

• Cada sessão termina ou começa sempre com uma hora do conto relativa à 
temática escolhida.

Apresentação do projeto



Objetivos

• Promover o livro como objeto de prazer. 

• Explorar histórias, contos, rimas, lengalengas e músicas infantis como parte 
integrante do desenvolvimento saudável das crianças e da sua 
aprendizagem. 

• Fomentar e incentivar à leitura. 

• Divulgar livros e autores, tentando sempre que possível promover encontros.

• Proporcionar um ambiente favorável à leitura em contexto familiar, 
promovendo um espaço de afeto, alegria, partilha, e prazer, assumindo o 
livro como objeto principal e a leitura como fator de desenvolvimento 
individual. 



Cronologia Clubes de Leitura

2009

Criação do Clube de Leitura 
C rescer a Ler com a participação 

de 38 famílias

2011

Criação do Clube de Leitura 
Crescemos e Já Lemos com 6 

f amílias, mantendo-se as 38 do 
Clube de Leitura Crescer a Ler

2019

Criação do 3.º Clube de Leitura. 
4 3 famílias a participar nos três 

Clubes de Leitura em 2019



• Criação em 2009.

• Dirigido a famílias com Crianças dos 3 aos 6 anos (Pré-escolar e 1.º ano).

• Conta com 21 famílias envolvidas em 2019/2020.

• Realizadas189 sessões até 2018/2019.

Crescer a Ler



• Criação em 2011.

• Dirigido a famílias com crianças dos 7 aos 11 anos.

• Iniciou com 6 famílias, contando com 15 em 2019/2020.

•  Realizadas 72 sessões até 2018/2019.

Crescemos e já lemos



Novo Clube

• Criação em 2019/2020 

• Objetivo: equilibrar os interesses e competências linguísticas com as idades das 
crianças 

• Estratégia: incentivar ao recurso de diferentes suportes e                formatos de 
leitura e tarefa.

• Dirigido a famílias com crianças dos 10 aos 12 anos.

• Iniciou com 7 famílias.



Impacto do projeto

• Realização de 261 sessões desde 2009 com uma média de 16 famílias por 
sessão;

• Fidelização de utilizadores frequentes da biblioteca;

• Incentivo ao empréstimo domiciliário;

• Motivação à Leitura e desenvolvimento da capacidade de argumentação;

• Estimulação de áreas lexicais relevantes, particularmente as relacionadas 
com o mundo das crianças;

• Construção de relações significativas entre o livro e a leitura;

• Incentivo às experiências emocionais em família.



Em desenvolvimento

• Criação de uma comunidade de leitores dirigida a adolescentes.

• Objetivo: motivar a continuidade da relação destas crianças e jovens com o 
livro, a leitura e a Biblioteca Pública.






     Obrigada
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