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Título 

A leitura lúdica: Juntos de Férias com a app móvel Desafios LeR+ 
 
 

Resumo 
O Juntos de Férias é um projeto de parceria do Plano Nacional de Leitura 2017-2027 (PNL2027) 
com a Rede Nacional de Bibliotecas Públicas (RNBP), através da Direção-Geral do Livro, Arquivos 
e Bibliotecas (DGLAB), que tem por objetivo incentivar o gosto pelo livro e pela leitura dos 
jovens dos 10 aos 15 anos em tempo de férias. No intuito de promover a leitura como atividade 
lúdica, criou uma aplicação para dispositivos móveis, uma nova oportunidade para que os jovens 
leiam e se divirtam com os livros nas férias – e para que o façam nas bibliotecas municipais, se 
não fisicamente, a distância, através da requisição domiciliária. 
A app Desafios LeR+ disponibiliza, em cada edição do Juntos de Férias (Verão, Natal e Páscoa), 
jogos sobre um conjunto de 6 livros recomendados pelo PNL2027 para os jovens e dá-lhes 
prémios, através de um sorteio, quando obtêm a pontuação máxima. Esta app oferece, ainda, 
a possibilidade de pesquisa de qualquer livro no Catálogo PNL2027. 
Até ao momento, a app dispõe de 24 livros, com 6 jogos para cada um, e já aderiram ao projeto 
21 bibliotecas municipais por todo o país. 
Neste webinar, faz-se a apresentação do projeto Juntos de Férias e a demonstração da app 
móvel Desafios LeR+. Em tempos de pandemia, mais um recurso de leitura a distância, que se 
renova em cada período de férias escolares. 

 
 

Dinamizador 
Anabela Carvalho Caldeira é Licenciada em Línguas e Literaturas Modernas, Estudos Portugueses 
e Franceses, e Mestre em Linguística Portuguesa Descritiva, pela Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa. Docente de Português do 3.º ciclo do ensino básico e do ensino 
secundário, é atualmente um dos membros da equipa do Plano Nacional de Leitura 2017-2027 e 
dedica-se especialmente às questões da leitura e da escrita entre os jovens. 
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