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RESUMO 

 

O presente estudo insere-se no âmbito da investigação de práticas de 

promoção da leitura, tendo por base a análise do papel da Biblioteca Escolar no 

envolvimento da comunidade escolar, da família e da comunidade local e na criação 

de um ambiente favorável ao desenvolvimento da literacia da leitura. 

Com o objetivo de realizar a investigação num contexto com estratégias e uma 

consolidada experiência na promoção da leitura, utilizou-se a metodologia Estudo de 

Caso, investigando as práticas de promoção da leitura no Agrupamento de Escolas de 

Atouguia da Baleia, através da análise de registos de empréstimo domiciliário, na base 

de dados e no Passaporte da Leitura, bem como da análise de 2 inquéritos, um 

aplicado no âmbito da avaliação feita à BE, pela RBE e outro aplicado pela BE do 

Agrupamento.  

Foi seguida a abordagem do modelo de análise desenvolvido pela Comissão 

de Avaliação do Plano Nacional de Leitura, e procurou-se responder às seguintes 

questões de investigação: De que modo as BE do Agrupamento de Escolas de 

Atouguia da Baleia contribuem para a promoção de práticas da leitura na comunidade 

educativa? Qual o papel das BE na promoção e dinamização da leitura? Que práticas 

implementam? Quais os resultados da monitorização da leitura dos alunos? Qual é o 

perfil de leitor dos alunos do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia? Como 

avalia o Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia as suas práticas de promoção 

da leitura? Como gere o Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia a Informação 

resultante dessa análise? 

A autora conclui que as Bibliotecas deste Agrupamento desempenham um 

papel fulcral na implementação de práticas da leitura, de forma articulada entre ciclos, 

envolvendo todas as áreas disciplinares, a família e a comunidade local. As suas 

práticas são, amplamente, reconhecidas, internamente através da constatação de um 

ambiente favorável à leitura e do envolvimento da comunidade escolar com ações e 

experiências de leitura e, externamente, através do reconhecimento enquanto 

Agrupamento aLer+, bem como através de dois projetos, no âmbito da literacia da 

leitura e da literacia da informação, selecionados pela RBE, no âmbito Medida Ideias 

Com Mérito. 

A partir da aplicação dos inquéritos, definiu-se um perfil de leitor. As BE do 

Agrupamento criam instrumentos de monitorização da leitura e aplicam-nos aos alunos 

do Agrupamento, procurando conhecer, acompanhar e valorizar os percursos 

individuais de leitura, os diferentes perfis de leitores do Agrupamento e quais são os 
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fatores de constrangimento à leitura, nesta comunidade escolar. As BE do 

Agrupamento gerem a informação que detêm, envolvendo a comunidade escolar na 

reflexão sobre a aplicação de novas Medidas. 

Em suma, face aos resultados da promoção da leitura no Agrupamento, estes 

aproximam-se dos internacionais (PISA e PIRLS) no que se refere à tendência para as 

raparigas apresentarem um desempenho superior ao dos rapazes, ao efeito global do 

contexto social de uma escola ser superior à soma dos contextos socioeconómicos 

dos alunos a nível individual, à influência dos grupos de pares e do ambiente positivo 

para a aprendizagem e às expetativas dos professores. Distancia-se, no entanto, dos 

estudos nacionais, nomeadamente Os estudantes e a leitura, coordenado por Lages 

(2007), quando este centra na família a principal influencia na construção do leitor, 

constatando-se neste Agrupamento que as práticas para a promoção da leitura 

contrariam o efeito do contexto social. 

 

Palavras-Chave: leitura; literacia da leitura; perfil de leitor; biblioteca escolar; 

Agrupamento de escolas de Atouguia da Baleia. 
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ABSTRACT 

 

This study falls within the scope of the investigation of reading promotion 

practices, based on the analysis of the School Library’s role on the school community 

involvement, family and local community, and on the creation of a favourable 

environment for the development of reading literacy.  

In order to conduct the research in a context with strategies and a consolidated 

experience in the reading promotion, The author used the Case Study Methodology, 

investigating the practices of reading promotion in the Agrupamento de Escolas de 

Atouguia-da-Baleia (Grouping of Atouguia-da-Baleia Schools), by analysing home 

loans records, in the Data-Base and Reading Passport as well as by the analysis of 

two surveys, one of them applied to the assessment taken on school libraries by the 

Portuguese School Library Network, and another applied by the School Libraries of the 

Grouping.   

The approach of the analysis model developed by the Evaluation Committee of 

the National Reading Plan was followed, trying to answer the following research 

questions: - How do the practices of School Library play a decisive role in the 

promotion and encouragement of reading in the School Grouping? - How does the 

Grouping of Atouguia-da-Baleia Schools contribute to the promotion of reading 

practices in the school community? - What are the results of monitoring of students' 

reading? - What is the reader’s profile among the students of the Grouping of Atouguia-

da-Baleia Schools? - How does the Grouping of Atouguia-da-Baleia Schools assess 

their practices of reading promotion? - How does the Group of Schools manage the 

Information resulting from this analysis?  

The author concludes that this School Grouping Libraries play a key role in the 

reading practices implementation,  by articulating different cycles, involving all subject 

areas, family and the local community. Their practices are widely recognized internally 

by finding a favourable reading environment and the involvement of the school 

community in reading sessions and experiences, and externally by the recognition as 

Grouping aLer+ (=Reading +), as well as by two projects in the context of reading 

literacy and information literacy, selected by the Portuguese School Library Network 

(RBE) concerning Measure Ideas With Merit.  

In accordance with the application of the surveys, we defined a reader profile. 

The School Libraries Grouping creates monitoring tools of reading and applies them to 

the students, trying to know, to accompany and to enhance individual reading 

performance, the different readers’ profiles of Grouping and also the possible 

constraining factors to reading in this school community. The School Libraries 



 xvi 

Grouping manages the information they have, involving the school community in the 

reflection about the implementation of new Measures. 

In short, according the results of the reading promotion in the Grouping, these are 

close to the international ones (The Programme for International Student Assessment 

= PISA and The Progress in International Reading Literacy Study = PIRLS) concerning 

girls tendency of displaying a superior performance in comparison with the boys, the 

overall effect of social context of a school that exceeds the sum of the socioeconomic 

contexts of individual students, the influence of partners groups and the positive 

environment for learning, and the teachers’ expectations. It is distant, however, from 

national studies, including Students and Reading, coordinated by Lages (2007), when it 

focuses on the family the main influences in the reader’s training, noting that, in this 

Grouping, the practices to promote reading, contradict the effect of social context.  

 

 

 

Key-words: reading; reading literacy; reader profile; school library; grouping of 

Atouguia-da-Baleia school
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Introdução 
 

O presente estudo insere-se no âmbito da investigação de práticas de promoção da 

literacia em leitura. Numa sociedade caraterizada, sobretudo, pela predominância da informação e 

do conhecimento, a promoção da leitura é uma área prioritária da Política Educativa Pública. A 

participação das crianças e jovens, de diversos países, em estudos internacionais, no âmbito da 

literacia, aumenta o interesse e focaliza a ação dos governantes, de todos os agentes educativos 

e da sociedade em geral, valorizando-se os resultados de estudos na implementação de reformas 

e de medidas conducentes à melhoria das competências dos alunos.  

Em Portugal, o trabalho desenvolvido pelo Gabinete da Rede de Bibliotecas Escolares (GRBE) 

marca a viragem no acesso dos alunos portugueses a Bibliotecas Escolares e à leitura. Depois de 

uma primeira fase de criação e requalificação das Bibliotecas, em quase todos os 

estabelecimentos de ensino, o GRBE, implementou, em 2005, a Medida Ideias Com Mérito. Trata-

se de uma Medida que visa distinguir, apoiar e divulgar o nível de trabalho que, em algumas 

escolas, já ultrapassou a fase de instalação e organização de boas práticas e nas quais se 

promovem projetos que evidenciam um plena apropriação dos recursos disponíveis na biblioteca 

pela comunidade educativa, favorecendo práticas cada vez mais centradas no modelo 

construtivista de ensino-aprendizagem, pelo uso da informação, potenciando o conhecimento. A 

Rede de Bibliotecas Escolares (RBE) reconhece, a estas experiências mais consistentes, a 

evolução para um estádio avançado de prestação de serviços, atribuindo às práticas que daí 

advém a designação de ‘Boas Práticas’. Nas Bibliotecas selecionadas, destaca-se o 

desenvolvimento de competências das Literacias da Informação e da Leitura, alicerçadas em 

práticas pedagógicas inovadoras, centradas na utilização transversal da biblioteca. 

No âmbito deste nosso estudo, para o caso português, destaca-se a implementação do 

Plano Nacional de Leitura (PNL). Este tem como objetivo promover a leitura como causa nacional, 

em diferentes contextos, nomeadamente na escola, na família e na sociedade em geral. O PNL, 

tal como a RBE já havia feito, lançou, em 2008, um projeto no qual as Escolas/Agrupamentos, 

com práticas mais consistentes de promoção da leitura, nomeadamente com o desenvolvimento 

de uma cultura de escola favorável à leitura, práticas de promoção da leitura generalizadas a toda 

a comunidade escolar, envolvendo diversos atores da escola, da família e da sociedade em geral, 

foram integradas, por convite da Comissão Nacional do PNL. Trata-se do projeto aLer+ que tem 

como função apoiar estas práticas, monitorizando-as e promovendo a divulgação dos seus 

resultados, com o objetivo de as generalizar às restantes escolas. Nesta iniciativa o PNL 

estabeleceu parceria com The National Literacy Trust, do Reino Unido, e, no primeiro ano 

convidou, 33 estabelecimentos de ensino a integrar este projeto. 
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O estudo das práticas de promoção da leitura das Bibliotecas Escolares do Agrupamento 

de Escolas de Atouguia da Baleia, entre 2006 e 2012, objeto da nossa investigação, surge da 

constatação de que estas práticas têm vindo a ser, sistematicamente, reconhecidas, 

nomeadamente pela Rede de Bibliotecas Escolares, através da sua seleção, por duas vezes, pela 

Medida Ideias Com Mérito (em 2008 e 2011), pela Fundação Calouste Gulbenkian, através do 

apoio aos seus projetos, e pela sua nomeação enquanto Agrupamento aLer+, no primeiro ano de 

lançamento deste projeto, constando entre os 33 primeiros estabelecimentos de ensino aLer+ do 

país.  

A divulgação, que tem sido feita, dos projetos das Bibliotecas deste Agrupamento revela-

nos que estes têm convergido para práticas de promoção da leitura e da literacia da informação, 

em contexto alargado da comunidade educativa, envolvendo a escola, a família e a comunidade 

local e que operam na relação direta com a comunidade e indireta através do recurso a 

ferramentas digitais. A constatação deste facto desencadeou em nós o interesse por estudar estas 

práticas e avaliar o impacto que as mesmas têm, procurando responder às seguintes questões: 

De que modo as BE do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia contribuem para a 

promoção de práticas da leitura na comunidade educativa? Qual o papel das BE na promoção e 

dinamização da leitura? Que práticas implementam? Quais os resultados da monitorização da 

leitura dos alunos? Qual é o perfil de leitor dos alunos do Agrupamento de Escolas de Atouguia da 

Baleia? Como avalia o Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia as suas práticas de 

promoção da leitura? Como gere o Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia a Informação 

resultante dessa análise? 

 

A dissertação apresenta uma estrutura organizada em cinco capítulos: 

  

No Capítulo 1 – Problemática e Metodologia – começámos por dar conta da pertinência e 

atualidade do estudo, enquadrando-o com estudos, atuais, realizados em contexto quer nacional 

quer internacional, no que concerne às práticas de promoção da leitura e à formação do leitor. 

Definimos como objeto deste estudo as práticas de promoção da leitura no Agrupamento de 

Escolas de Atouguia da Baleia. Por fim, foram apresentados os instrumentos e procedimentos de 

recolha e tratamento da informação. 

A presente investigação enquadra-se numa tipologia que podemos denominar por Estudo 

de Caso, que pretende estudar uma realidade atual, as práticas de promoção da leitura, dentro do 

seu próprio contexto, o Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia. Para a organização do 

presente estudo seguiu-se o modelo de análise desenvolvida pela Comissão de Avaliação do 

Plano Nacional de Leitura, referente aos cinco primeiros anos de implementação. A abordagem 

integrou dois níveis de análise, por um lado as práticas/estratégias de promoção da leitura 

utilizadas no Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia e, por outro lado, a análise do 
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registo das leituras realizadas pelos alunos. O estudo tem um cunho dinâmico, dado que observa 

as práticas de promoção da leitura, tendo em conta a dinâmica temporal em que ocorrem, o 

contexto em que estas se realizam, a avaliação feita à sua implementação e aos atores 

envolvidos, característica considerada fulcral na metodologia do estudo de caso (Feagin, Orum e 

Sjoberg, 1990).             

Este estudo não deu origem à formulação de hipóteses de investigação tratando-se de um 

estudo exploratório, cujos objetivos globais são a compreensão do desenvolvimento e 

implementação das práticas de promoção da leitura no Agrupamento de Escolas de Atouguia da 

Baleia e a análise dos resultados dessas mesmas práticas. 

No Capítulo 2 – Biblioteca Escolar e a promoção da leitura – a partir da perspetiva 

cronológica, procedemos à análise da evolução do papel exercido pela Biblioteca Pública e pela 

Biblioteca Escolar, no contexto nacional, tendo como ponto de partida a situação das Bibliotecas 

Públicas antes da publicação do manifesto A leitura pública em Portugal e das Bibliotecas 

Escolares antes da criação da Rede de Bibliotecas Escolares. Neste capítulo, procedemos à 

reflexão sobre a influência que estes equipamentos culturais exercem sobre os comportamentos 

leitores e, a partir desta reflexão, procedemos à abordagem das políticas educativas portuguesas 

para a promoção da leitura, nomeadamente a criação da Rede de Bibliotecas Escolares e do 

Plano Nacional de Leitura. Por fim, contextualizamos a definição da Política de Gestão da 

Coleção, enquanto recurso de gestão determinante para a implementação de práticas de 

promoção da leitura eficazes. 

No Capitulo 3 – A Leitura – começamos por apresentar o estado da questão relativamente 

aos fatores que influenciam a aprendizagem da leitura e, consequentemente, influenciam a 

formação do leitor.  

A emergência das competências da leitura são condicionadas pelo contexto cultural e 

social em que o indivíduo se insere, é uma prática social e não fruto de herança genética, ainda 

que, esteja dependente das suas faculdades psíquicas. A aprendizagem da leitura é um processo 

que, por um lado requer instrução, adquirida através do ensino formal, por outro admite-se que a 

sua aprendizagem se inicie, de forma informal, desde muito cedo, como demonstram os 

comportamentos emergentes de leitura. De forma concisa podemos descrever o desenvolvimento 

do processo de aprendizagem da leitura através da triangulação criança/participação na leitura, 

família e a escola. Ao longo da nossa reflexão, neste trabalho, vamos proceder à análise de dois 

elementos com papel mediador no processo de aprendizagem das competências da leitura, a 

família e a escola. Neste sentido, a nossa reflexão foca-se na análise da influência exercida pela 

criação de um ambiente promotor do desenvolvimento das competências de literacia em leitura, 

através de experiências significativas e oportunidades que devem ser proporcionadas desde a 

primeira infância, iniciando-se em contexto familiar, que são fortemente marcadas pelo contexto 

social, interagindo estes dois fatores com o papel da escola. Para melhor compreender a 
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interação destes elementos recorremos aos estudos nacionais e internacionais sobre os 

comportamentos e competências leitoras dos alunos portugueses em confronto com o contexto 

internacional. 

Relativamente ao Capítulo 4 – A Biblioteca Escolar e a Promoção da Leitura no 

Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia – procurámos compreender e explanar as 

condicionantes do contexto socioeconómico e as oportunidades culturais e de acesso à 

informação e à leitura facultadas à comunidade educativa do Agrupamento de Escolas de 

Atouguia da Baleia. Neste contexto, procurámos compreender a influência que a Biblioteca 

Escolar exerce no Agrupamento, com vista ao desenvolvimento de práticas promotoras de uma 

cultura global favorável à leitura e o impacto que estas estratégias têm junto da comunidade 

educativa e da comunidade local. Analisamos as estratégias utilizadas pela BE para a 

generalização das práticas de promoção da leitura no Agrupamento, bem como a compreensão 

que a coordenação da BE tem sobre a missão da mesma na promoção das competências da 

literacia em leitura no Agrupamento. 

Por fim, no Capitulo 5 – Praticas de acompanhamento e monitorização da leitura - 

Analisámos as práticas de acompanhamento e monitorização da leitura, neste Agrupamento, 

nomeadamente: a análise das leituras registadas em Passaporte da Leitura versus requisições na 

base de dados de Empréstimo da BE, procurando analisar o impacto deste instrumento na 

promoção da leitura no Agrupamento; a contextualização da aplicação da Medida Contrato de 

Leitura, procurando compreender os critérios que o Agrupamento utiliza para referenciar alunos 

para esta medida, qual o ciclo de ensino com maior prevalência desta medida? Se o género pode 

ser diferenciador de um perfil de aluno mais relutante à leitura e/ou com pior desempenho nesta 

área? Se existe um perfil específico de alunos considerados não leitores?; e, por fim, analisámos 

os resultados, do estudo aplicado aos alunos do 2.º e 3.º ciclos, Perfil de Leitor – Procurando 

estabelecer se existem denominadores comuns que nos possam permitir traçar perfis de leitores 

neste Agrupamento e qual a influência exercida pelas variáveis contexto escolar, pelo contexto 

familiar e pelo contexto social. 
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1. Problemática e Metodologia 

 

1.1 INVESTIGAÇÃO EXISTENTE 

 

As competências de leitura surgem na literatura como um recurso base na Sociedade da 

Informação e do Conhecimento. A promoção da leitura é, atualmente, uma área de intervenção 

prioritária, patente nas políticas públicas educativas, quer a nível nacional, quer a nível 

internacional. O crescente interesse por esta área resulta do reconhecimento que numa sociedade 

onde a informação e o conhecimento são predominantes e transversais nos diversos domínios de 

ação, apresentar baixos índices de desempenho na literacia em leitura é fator de exclusão. O 

reconhecimento desta matéria, como determinante para a realização da plena cidadania e como 

fator de desenvolvimento, tem impulsionado a realização de diversos estudos internacionais, nos 

quais a população jovem tem participado e dos quais se destaca o PISA e o PIRLS. A avaliação 

da participação das crianças e jovens portugueses tem, comparativamente com a maioria dos 

países participantes, apresentando resultados preocupantes, no que diz respeito ao seu 

desempenho na literacia em leitura.  

Como resposta a estes resultados negativos, no caso português, destaca-se o Plano 

Nacional de Leitura, uma iniciativa, do XVII Governo Constitucional, que pretende constituir uma 

resposta institucional à preocupação pelos níveis de literacia da população em geral e em 

particular dos jovens, significativamente inferiores à média europeia. Concretiza-se num conjunto 

de estratégias destinadas a promover o desenvolvimento de competências nos domínios da leitura 

e da escrita, bem como o alargamento e aprofundamento dos hábitos de leitura, designadamente 

entre a população escolar (Resolução do Conselho de Ministros, 2006)1. Antecedeu-se a esta 

iniciativa o desenvolvimento de diversos estudos à população portuguesa a nível nacional, dos 

quais de destacam: Os Jovens e a leitura nas vésperas do século XXI (1993) de Isabel Alçada e 

Ana Magalhães; Hábitos e atitudes dos estudantes portugueses (1998) de Castro Sousa. No 

âmbito do Plano Nacional de Leitura são relevantes, pela atualidade, o estudo A Leitura em 

Portugal (2007) de Maria de Lurdes Lima dos Santos e Os estudantes e a leitura (2007), 

coordenado por Mário Lages. Os dois últimos estudos são relevantes para este nosso trabalho, 

uma vez que apresentam indicadores de desempenho, das crianças e jovens portugueses, no que 

concerne a hábitos de leitura, tendo os mesmos sido adaptados, pela coordenação da Biblioteca 

do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, na realização de um estudo, à comunidade 

escolar deste Agrupamento, no âmbito dos hábitos de leitura em contexto escolar, em contexto 

familiar e em sociedade. Por fim, o referencial Aprender com a Biblioteca Escolar (2012), trás à 

                                                           
1 Resolução do Conselho de Ministros n.º 86/2006 
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nossa reflexão o papel das Bibliotecas Escolares, na implementação de medidas e estratégias 

continuadas de promoção da leitura, destacando-se no referido documento, como missão da 

Biblioteca Escolar, a articulação da BE com os docentes na promoção das competências da 

literacia da leitura, da literacia da informação e da literacia digital. 

A presente investigação pretende estudar as práticas de promoção da leitura no 

Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia através da análise dos registos quantitativos e 

qualitativos, patentes em diversas fontes de informação, nomeadamente regulamentos, Guia de 

Utilizador, Política de Gestão da Coleção, bases de dados de empréstimos, questionários, 

estudos, relatórios, projetos, atas, plano de atividades, candidaturas das BE deste Agrupamento e 

entrevistas realizadas a docentes do Agrupamento. Relativamente aos documentos produzidos no 

âmbito da atividade da BE, como a base de dados de empréstimo, relatórios, atas, etc, apenas 

serão consultados excertos significativos para o objeto do presente estudo, no âmbito do nosso 

tema de investigação. Isto é, pretende-se estudar um fenómeno atual, inseparável do seu contexto 

de aplicação e, portanto, da sua adequação às práticas de promoção da Leitura da Biblioteca 

Escolar (BE) e do Agrupamento. De uma forma global, o presente estudo apresenta, como 

aspetos essenciais de investigação, a compreensão do enquadramento das políticas de promoção 

da leitura patentes no Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas e o impacto destas nas 

práticas de promoção da leitura e nos resultados observados. 

 

 

1.2 OBJETO E QUESTÕES DE ESTUDO 

 

O objeto do presente estudo compreende as práticas de promoção da leitura levadas a 

cabo pelo Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia. O estudo tem como conceitos 

orientadores as práticas de promoção da leitura, subentendendo-se nesta abordagem a noção de 

boas práticas, bons projetos cujo reconhecimento as tornam generalizáveis ou reproduzíveis.  

O conceito de práticas de promoção da leitura diz respeito à promoção de medidas com 

vista ao desenvolvimento de competências de alfabetização, à melhoria dos índices de leitura, dos 

níveis de compreensão do texto escrito e sua utilização quotidiana (literacia) e ao aprofundamento 

do gosto e dos hábitos de leitura de uma determinada população.    

A abordagem ao conceito de práticas de promoção da leitura supõe a noção de boas 

práticas, termo amplamente utilizado, mas de difícil definição. Porquanto a utilização frequente e 

informal do termo remete-nos para uma certa subjetividade na sua abordagem. Contudo, 

subjacente ao conceito de boa prática encontra-se a convição da análise positiva e modelar de 

determinada medida ou projeto, que serve de um exemplo reproduzível. Neves et al., citando 

normativos da Comissão Europeia (2004) refere que a identificação de boas práticas deve ser 
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realizada com base em critérios previamente definidos. Entendendo-se igualmente que as boas 

práticas têm um carácter aberto, o que significa que cada nova concretização pode melhorar os 

efeitos da anterior (2007: 12). Assim, uma boa prática subentende que os objetivos inerentes a 

determinados projetos foram alcançados, sendo identificados como casos de sucesso e são 

geralmente reconhecidas como importantes ferramentas na identificação de meios eficazes para 

organizar sistemas ou executar funções específicas (UNESCO citado por Neves it al., 2007: 12).  

Para clarificar de uma forma mais sistemática a noção de boa prática, transcrevemos a 

definição do site da EQUAL referida por Neves it al.: 

A good practice is a positive action that must: be successful; be innovative; have a possible 

multiplying effect or transference to other areas; be sustainable. An action is a formula, 

mechanism, methodology: to must be successful means that it provides positive results for a 

specific objective; to must be innovative means that something different has been implemented. 

Innovative means providing new or different solutions to existing ones in the territory, sector or 

collectivity. Solutions can be completely new or incorporated by transference from other contexts. 

Innovations can be found in the process (measures, contents, methods, approaches, tools), in the 

object (new areas of interest, new social groups) or in the context (adaptation or improvement on 

the current conditions, starting-up of networks); to must have a possible multiplying effect or 

transference to other areas or realities means that it should be either horizontally, that is visible, 

communicable, shareable (dissemination) and/or vertically, that is integrated and applicable to 

systems and regulations; to must be sustainable means that it is self-supporting: a) having created 

a need; b) being assumed as a service; c) and/or being able to produce improvements for the 

society (EQUAL, Set. 2006).    

Subentendido da noção de práticas, cabe-nos ainda definir a noção de projeto de 

promoção da leitura, sendo contudo que este último conceito nos remete, particularmente, para 

ações planeadas no tempo, com o intuito de alcançar objetivos específicos, mensuráveis ou 

avaliáveis segundo critérios pré-definidos e de acordo com os meios humanos e materiais 

estabelecidos. Relacionado com a noção de projeto cabe-nos ainda referir as noções de plano, 

programa, ação e evento. Cerezuela (2006), citado por Neves it al. (2007), refere que um plano 

corresponde a um conjunto de grandes linhas que orientam uma vontade de intervenção, deriva 

de diretrizes políticas, abarca um conjunto amplo de temas ou aspetos a concretizar a médio ou 

longo prazo; um programa corresponde a uma primeira concretização do plano, aplicando as 

linhas diretrizes a um aspeto concreto; o projeto é a linha mais operativa da intervenção e 

corresponde ao desenvolvimento dos programas através de ações mais concretas e é a unidade 

mínima de atuação com sentido global em si mesma (Neves it al., 2007). 

O presente estudo tem em conta os conceitos acima referidos no sentido em que estuda a 

promoção da leitura no Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, cujas práticas derivam da 

aplicação de diretrizes políticas, que resultaram na criação de um plano de intervenção para a 
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promoção da leitura nas escolas, cuja operacionalização resultou na criação de programas para a 

promoção da leitura e das competências da literacia, aplicados no referido Agrupamento de 

Escolas através de projetos com vista à promoção da leitura.  

       

O primeiro grande objetivo do presente estudo pretende: 

- Conhecer as práticas de promoção da leitura no Agrupamento de Escolas de Atouguia da 

Baleia; 

- Compreender a importância da promoção da leitura para o Agrupamento de Escolas de 

Atouguia da Baleia expressa nos seus normativos; 

 - Compreender a importância da BE na promoção da leitura no Agrupamento de 

Escolas de Atouguia da Baleia; 

- Compreender a importância da Biblioteca Escolar no desenvolvimento de projetos de 

intervenção para a promoção da leitura do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia; 

- Conhecer os projetos de promoção da leitura.  

 

Na sequência destes objetivos procedeu-se à elaboração das seguintes questões de 

investigação, às quais o estudo procurará responder. 

1.ª Questão – De que modo as BE do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia 

contribuem para a promoção de práticas da leitura na comunidade educativa?  

2.ª Questão – Qual o papel das BE na promoção e dinamização da leitura? Que práticas 

implementam?  

3.ª Questão - Quais os resultados da monitorização da leitura dos alunos?  

4.ª Questão - Qual é o perfil de leitor dos alunos do Agrupamento de Escolas de Atouguia 

da Baleia?  

5.ª Questão – Como avalia o Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia as suas 

práticas de promoção da leitura? 

6.ª Questão – Como gere o Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia a Informação 

resultante dessa análise? 

 

O segundo grande objetivo do presente trabalho procura:  

- Analisar os registos de empréstimos domiciliários dos alunos do Grupo de Estudo (GE) e 

do Grupo de Referência (GR); 

- Analisar os resultados das leituras realizadas pelos alunos registadas no Passaporte da 

Leitura (PL); 

- Estudar o Perfil de Leitor dos alunos do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, 

através da análise do questionário realizado pela Biblioteca Escolar. 
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1.3 TIPOLOGIA DO ESTUDO 

 

Segundo Yin, a definição das questões de investigação é o aspeto central na escolha do 

tipo de pesquisa. Desta forma, segundo o mesmo autor, os estudos de caso são a estratégia 

preferencial de investigação quando as questões em estudo se iniciam com um “porquê” (why) e 

“como” (how), dado que lidam ao longo do tempo com determinadas ligações operacionais e 

menos com frequências. No que respeita a questões iniciadas com “qual/ o quê” (what) podem ser 

respondidas por metodologia de estudo de caso ou por outra estratégia de pesquisa (Yin, 1989).  

A presente investigação pretende estudar uma realidade atual, as práticas de promoção da 

leitura, dentro do seu próprio contexto, o Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, sendo 

pois inseparáveis as suas fronteiras, isto é, as suas práticas de promoção da leitura, enquanto 

realidades atuais, do contexto em que ocorrem, quer do ponto de vista das estratégias utilizadas, 

quer do ponto de vista organizacional (o Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia e o seu 

Projeto Educativo) e a comunidade onde se insere (a sua caracterização sócio - cultural). Para a 

organização do presente estudo seguiu-se o modelo de análise desenvolvido pela comissão de 

avaliação do Plano Nacional de Leitura, referente aos primeiros cinco anos de implementação 

(Costa, 2011: 10). 

Assim, tendo por base uma metodologia de estudo de caso, a abordagem à presente 

investigação teve em conta as seguintes peculiaridades: a) parte de uma conceção sistémica do 

objeto de estudo que integra dois níveis de análise, as práticas/estratégias de promoção da leitura 

utilizadas no Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia e a análise dos registos das leituras 

realizadas pelos alunos (em Passaporte da Leitura); b) tem um cunho dinâmico, dado que observa 

as práticas de promoção da leitura (projetos, atividades, estratégias….) tendo em conta a 

dinâmica temporal em que ocorrem, o contexto em que estas se realizam, a avaliação feita à sua 

implementação e os atores envolvidos, característica considerada fulcral na metodologia do 

estudo de caso (Feagin, Orum e Sjoberg, 1990); c) abrange vários domínios de análise, a 

conceção, a operacionalização, a execução, os resultados e os impactos da implementação das 

estratégias de promoção da leitura; d) tem em conta uma análise multimétodos (mixed method 

evaluation), na sequência do preconizado na literatura para a metodologia de investigação em 

Ciências Sociais (Capucha; Stern, 2005). Desta forma considera-se uma abordagem pluralista em 

triplo sentido: 1.º) na diversidade de atores inquiridos, em diferentes patamares e de diversas 

formas, na promoção da leitura do Agrupamento de Escolas; 2.º) no recurso a diversidade de 

fontes, recolhidas na organização e produzidas no âmbito do presente estudo; 3.º) na utilização de 

diversos procedimentos de recolha e análise da informação, tanto do tipo extensivo e quantitativo 

quanto do tipo intensivo e qualitativo. A adoção de uma metodologia de análise cruzada, com 

recurso à utilização de fontes de informação proveniente de análise de documentos vários (Yin, 
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1989), análise de dados quantitativos e recurso a opinião de diversos atores, por entrevista ou 

questionário, permite a elaboração de um estudo sustentado, que reporta de forma adequada a 

realidade em análise. Por fim refere-se a perspetiva integradora do estudo, que articula as 

análises de caráter descritivo com análises interpretativas e explicativas do processo, os seus 

resultados e impactos, articulando a análise de indicadores com a dos atores envolvidos no 

processo.     

Seguiu-se a recomendação de Yin (1994) para a elaboração de um Guião de2 Estudo de 

Caso no desenho deste tipo de metodologia (Anexo A). O guião permitiu conduzir o trabalho da 

investigadora com o Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia e orientar a pesquisa através 

da referência aos objetivos do estudo, aos dados a recolher e fontes de informação necessárias, 

aos instrumentos e metodologias utilizadas, aos atores envolvidos na investigação e os timings do 

estudo. O guião de estudo de caso permite ter uma visão geral do projeto e introduzir as 

alterações necessárias decorrentes de novas leituras que os dados recolhidos possam fornecer.  

Este estudo não deu origem a hipóteses de investigação tratando-se de um estudo 

exploratório, cujos objetivos globais são a compreensão do desenvolvimento e implementação das 

práticas de promoção da leitura no Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia e a análise 

dos resultados dessas mesmas práticas.   

 No que concerne às garantias da validade do estudo, utilizou-se o que Stake (1995), Snow 

e Andersen (1991) designaram por triangulação, através da utilização de múltiplas fontes de 

informação/evidências (Yin, 1989) e Stake (1995) assimilam, como fontes de evidência, os 

documentos, as entrevistas, a observação direta e participante, os relatórios e artefactos físicos.  

Para responder aos objetivos deste estudo, utilizaram-se várias fontes, a saber: entrevistas 

semiestruturada, caracterizada essencialmente pela inexistência de questões estruturadas, 

permitindo ao entrevistado emitir comentários ou opiniões relativamente ao objeto de estudo 

(Tabela 34), análise de excertos de atas, análise do Plano Anual de Atividades (PAA) do 

Agrupamento, análise de documentos da BE (Política de Gestão da Coleção, Regulamento das 

BE), o Projeto Educativo (PE) o registo de leituras feitas pelos alunos registadas no Passaporte da 

Leitura e de requisições, no programa bibliosoft, questionários, relatórios, estudos, projetos, 

candidaturas, etc. 

 

 

 

 

                                                           
2 Yin recomenda a criação de um protocolo o que no presente estudo de caso não se mostrava relevante, 

pelo que se optou pela elabora de um guião orientador da pesquisa. 
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1.4 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

  

No que respeita à estratégia expositiva, o presente estudo organiza-se em cinco capítulos. 

No primeiro capítulo apresenta-se a análise dos principais conceitos que sustentam o objeto de 

estudo, a metodologia adotada, os objetivos gerais do estudo e as questões de partida para a 

investigação, os aspetos relativos à recolha de dados e tratamento de informação, a 

caracterização da amostra e os instrumentos utilizados. Nos dois seguintes capítulos faz-se a 

exploração do corpo teórico que sustenta o presente estudo. No capítulo segundo a nossa 

reflexão incide na temática das Bibliotecas Escolares e a promoção da leitura e no terceiro 

capítulo a temática da leitura. No quarto e quinto capítulos procedeu-se à análise dos dados do 

estudo. No quarto capítulo analisou-se o papel da Biblioteca Escolar na promoção da leitura no 

Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia e no quinto capítulo, as suas práticas de 

acompanhamento e monitorização da leitura.       

No decurso dos objetivos gerais inicialmente traçados, o presente trabalho sustenta dois 

tipos de estudo, um de natureza qualitativa, que diz respeito às duas primeiras questões do 

estudo e diz respeito ao quarto capítulo do presente trabalho e outro de natureza quantitativa, que 

responde ao segundo grande objetivo deste trabalho, a saber: a análise das leituras realizadas 

pelos alunos registadas no passaporte da leitura e na base de dados da biblioteca; a análise ao 

questionário de perfil de leitor; o questionário, do domínio B – Leitura e Literacia3, do modelo de 

avaliação das bibliotecas escolares realizada no âmbito da avaliação promovida pela Rede de 

Bibliotecas Escolares (RBE), aplicado a alunos, professores e encarregados de educação que diz 

respeito ao capítulo quinto do presente trabalho. 

 

 

1.5 AMOSTRA 

 

O presente estudo apresenta como contexto de análise todos os sujeitos implicados nos 

processos relativos à promoção da leitura no Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, a 

saber: a coordenadora da BE e respetiva equipa, os coordenadores de departamentos, os 

professores em geral, os encarregados de educação, os alunos e outras entidades diretamente 

implicadas nas práticas de promoção da leitura do agrupamento.  

                                                           
3 O modelo de Avaliação da RBE é aplicado em ciclos de 4 anos, sendo em cada ano letivo submetido a 

avaliação um domínio constante do modelo de avaliação das bibliotecas, a saber: A – Apoio ao 

desenvolvimento curricular; B – Leitura e Literacia; C – Projetos, parcerias e atividades livres e de abertura à 

comunidade; D – Gestão da Biblioteca Escolar. Este inquérito é aplicado, anualmente, a todas as bibliotecas 

inseridas na RBE. 
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Tendo em conta a metodologia do presente trabalho, a seleção da amostra realizou-se em 

grupos diferenciados, de acordo com os objetivos enunciados neste estudo.  

A seleção da amostra teve em conta os seguintes critérios: a) análise das leituras 

realizadas por um grupo de alunos no decurso do seu percurso escolar, através dos registos em 

Passaporte da Leitura e das estatísticas de requisição domiciliária; b) análise da representação 

que a comunidade educativa tem do desempenho da BE na promoção da leitura e das 

competências da literacia; c) estudo do perfil de leitor diferenciando os alunos nomeados para 

contrato de leitura dos alunos não nomeados para contrato de leitura.  

Para responder aos objetivos do estudo tivemos em conta todos os alunos que terminaram 

o 9.º ano de escolaridade em 2009-2010. Este subgrupo compreende um total de 103 alunos, a 

quem foi solicitado que fornecessem todos os passaportes de leitura utilizados no seu percurso 

escolar. A taxa de retorno deste grupo foi de 71 sujeitos (69%), dos quais 40 são do género 

feminino e 31 do género masculino. A este grupo de alunos chamamos de Grupo de Estudo (GE). 

No processo de seleção da amostra do 9.º ano (GE) foram excluídos todos os indivíduos que não 

apresentassem todos os Passaportes de Leitura correspondentes ao percurso escolar desde o 

6.ºano (ano de introdução deste instrumento no agrupamento) até ao 9.º ano. Este grupo de 

alunos apresentava a particularidade de ter sido pioneiro na introdução do Passaporte da Leitura, 

quando se encontrava no 6.º ano de escolaridade, permitindo assim que fosse realizada uma 

análise longitudinal das leituras realizadas por estes alunos. 

Pretendeu-se, ainda, neste estudo, perceber os comportamentos leitores destes alunos 

estabelecendo a comparação com as leituras realizadas por um outro grupo de alunos, 

selecionado desde o 5.º até ao 9.º ano de escolaridade. Para tal procedeu-se à seleção de uma 

segunda amostra com o intuito de estabelecer relação ano a ano com o grupo de sujeitos alvo do 

estudo, a que se denominou de GR (Grupo de Referência). No que concerne a este objetivo, o 

estudo teve em conta os dados relativos aos alunos do 2.º e 3.º ciclo do Agrupamento de Escolas 

de Atouguia Baleia identificados pela base de dados da Biblioteca Escolar do Agrupamento e 

detentores do Passaporte da Leitura, num total de 661 sujeitos. Assim, procedeu-se à seleção de 

uma amostra representativa da população, tendo em conta a dimensão dos diferentes subgrupos, 

isto é, o número de alunos do Agrupamento de Escolas em cada ano letivo, do 2.º e 3.º ciclos de 

ensino.   

Para que uma amostra seja representativa de um determinado universo é necessário que 

esteja garantida a aleatoriedade do processo na sua constituição, ou seja desde que a população 

daquele universo não tenha sido enviesadamente selecionada por via da ação de um qualquer 

fator ou critério (Ferreira, 1986) Ghiglione e Matalon referem que uma amostragem 

verdadeiramente aleatória assegura por si própria a representatividade (1978: 34). 

Relativamente ao tamanho da amostra, ou seja a sua significância, Almeida e Freire (1997) 

argumentam que não é fácil nas Ciências Sociais e Humanas definir quantos sujeitos deve possuir 
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uma amostra para que a mesma seja significativa. Claro está que esse número deve ser 

compatível com a representação da população, ou seja a amostra deve ser suficientemente 

grande para garantir a representatividade dos grupos e/ou subgrupos da população. Esta ideia é 

igualmente partilhada por Ferreira (1986: 186). Assim, a estimativa da amostra pode ser feita 

tomando a definição prévia do nível de confiança e do erro de estimativa. Existem alguns valores 

de referência que nos permitem determinar o tamanho da amostra e o nível de confiança, sendo 

conhecido o tamanho da população. 

Na presente investigação, o tamanho da amostra teve em consideração os critérios de 

Krejcie e Morgan (1970) sugerida por Almeida (1997: 103), segundo a qual é possível ter uma 

estimativa do valor do seu tamanho, conhecida a dimensão do universo, para uma probabilidade 

de erro nunca superior a 5 %. Tendo por base os critérios de Krejcie e Morgan (1970) e conhecida 

a população em causa (661 alunos do 2.º e 3.º ciclos) procedeu-se à seleção de uma amostra 

com nível de confiança de 95% e uma probabilidade de erro de 5%, de 239 sujeitos. 

Na escolha de uma amostra representativa de um universo há que acautelar o risco desta 

compreender um número reduzido de pessoas pertencentes a certas categorias menos 

numerosas, mas importantes para o problema em estudo. Com o intuito de reduzir as 

probabilidades de tal acontecer, o método de amostragem dos participantes foi realizado através 

de um processo aleatório denominado de amostragem aleatória estratificada, proporcional ou por 

quotas (Maroco, 2003). 

Neste tipo de amostragem, a população do estudo foi dividida em subgrupos homogéneos, 

isto é pelos 5 anos letivos que compreendem a totalidade dos alunos inscritos no 2.º e 3.º ciclo de 

escolaridade, sendo a amostra final constituída por amostragem aleatória simples dos elementos 

pertencentes a cada um dos subgrupos homogéneos, ficando assim garantida a 

representatividade de todos os anos letivos.  

Assim, a estratificação da amostra teve em conta um universo de 661 indivíduos do 2.º e 

3.º ciclo, registados na base de dados da Biblioteca Escolar do Agrupamento, sendo a sua 

distribuição pelos diferentes anos letivos a seguinte: 138 pertencem ao 5.º ano, 146 ao 6.º ano, 

135 ao 7.º ano, 113 ao 8.º ano, 29 ao curso CEF e 101 ao 9.º ano. Tendo em conta os critérios de 

seleção previamente estabelecidos, recolheu-se uma amostra de 239 sujeitos com a seguinte 

distribuição amostral: 5.º ano com 51 sujeitos (28 género feminino e 23 do género masculino), 

correspondendo a 5,2% da amostra global; 6.º ano com 53 sujeitos (27 género feminino, 26 do 

género masculino), correspondendo a 13,7% da amostra global; 7.º ano com 50 sujeitos (27 

género feminino, 23 do género masculino), correspondendo a 11,9% da amostra global; 8.º ano 

com 48 sujeitos (23 género feminino, 25 do género masculino), correspondendo a 10,3% da 

amostra; 9.º ano com 37 sujeitos (19 género feminino, 18 do género masculino), correspondendo 

a 14,2% da amostra global.   
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A amostra de participantes do GR é, assim, constituída por 124 sujeitos do género 

feminino e 115 do género masculino, com idades compreendidas entre os 10 e os 16 anos (M= 

13,70). 

A tabela 1 ilustra a distribuição e caracterização da amostra pelos diferentes subgrupos de 

análise. 

 

Tabela 1 - Caracterização do Universo Amostral e distribuição da amostra por grupos e subgrupos 

   

Pré-

escola

r 

1.º 

Ano 

2.º 

Ano 

 

3.º 

Ano 

 

4.º 

Ano 

5.º 

Ano 

6.º 

Ano 

7.º 

Ano 

8.º 

Ano 

9.º 

Ano 

 

 

CEF 
Total 

N.º de 

Sujeitos 
População 

Amostra 

98 

- 

124 

- 

121 

- 

124 

- 

125 

- 

138 

51 

145 

53 

135 

50 

113 

48 

101 

37 

29 

- 

1253 

239 

Sexo Masculino 

Feminino 

- - 12 

8 

44 

11 

21 

25 

18 

22 

20 

33 

79 

94 

   115 

124 

Idade  Média - - 47,30 43,82 41,46 35,43 46,74 40,36    41,70 
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JI Ribafria 
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EB1 Lugar da 
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Reinaldes 

EB1 de 
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EB1 de S. 

Bernard. 

EB1 de Serra 

d’El Rei. 

2.º Ciclo 

3.º Ciclo 

25 

14 

43 

9 

7 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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- 

- 
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12 

3 
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- 

- 

- 
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- 

- 

- 
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- 

- 

- 

- 

- 
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1 

- 

5 

2 

5 

8 

4 

- 

- 

6 

2 

- 

- 

- 

3 

- 

2 

1 

7 
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- 

32 

1 

- 

50 

62 

- 

- 

28 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

   - 

- 

- 

- 
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- 

- 

- 
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- 

- 

- 

- 

- 
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1.6  INSTRUMENTOS 

 

 Os instrumentos utilizados no presente estudo são o passaporte da leitura, a base de 

dados de empréstimo da Biblioteca Escolar da Escola Básica 2, 3 de Atouguia da Baleia, os 

questionários aplicados no âmbito da avaliação das Bibliotecas Escolares (BE) integradas na RBE 

e os questionários no âmbito do estudo do Perfil de Leitor dos alunos do 2.º e 3.º Ciclo, 

diferenciando-se os alunos que estão inseridos na Medida Contrato de Leitura e os que não estão. 

Estes instrumentos são aplicados pelas BE do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, no 

âmbito da sua atividade de promoção, dinamização, registo, controlo e avaliação da promoção da 

leitura, na comunidade educativa. Para a análise dos dados relativos aos registos das leituras 

realizadas pelos alunos, utilizou-se o Passaporte da Leitura; para a análise dos dados relativos às 

requisições domiciliárias, utilizaram-se a base de dados de empréstimo; para a análise do perfil de 

leitor dos alunos nomeados para contrato de leitura utilizaram-se os resultados do questionário 

Perfil de Leitor; para a análise da representação que a comunidade educativa tem sobre o 

desempenho da Biblioteca Escolar na promoção da leitura, utilizou-se os questionários aplicados 

no âmbito da avaliação das Bibliotecas Escolares do Agrupamento no domínio B – Leitura e 

Literacia. 

 

1.6.1.  Passaporte da Leitura 

 

O Passaporte da Leitura é um instrumento de registo pessoal de leituras. Este documento 

foi concebido e editado pelo Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia e é utilizado com 

caráter formal e obrigatório em todo o Agrupamento de Escolas 4. 

O instrumento Passaporte da Leitura do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia 

assenta nos itens que foram definidos como fundamentais para o registo de leituras efetuadas no 

geral e para a definição do perfil de leitor em particular. 

O sistema de registo de leituras no Passaporte da Leitura assenta em cinco 

componentes: 1. Dados bibliográficos; 2. Dados sobre a obra; 3. Avaliação pessoal; 4. Salvo-

conduto; 5. Carimbo. (Anexos B, C, D). 

A anotação de títulos lidos tem por base três domínios: a) registo da obra (componentes 1 

e 2), b) avaliação da obra (componente 3) e c) registo da leitura (componentes 4 e 5). 

a) Registo da obra – No ponto 1 compreende a anotação dos dados relativos ao autor, 

ao título da obra, à editora e ao género literário. No ponto 2 compreende o registo do 

                                                           
4 Atualmente, este instrumento é amplamente divulgado. Diversas escolas têm solicitado ao Agrupamento 

de Escola de Atouguia da Baleia a sua utilização e/ou adaptação.  
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tema principal da obra e as personagens principais. O preenchimento deste campo é 

da responsabilidade do aluno. 

b) Avaliação da obra – No ponto 3 compreende dois níveis de registo dos alunos, o 

interesse geral da obra e a atribuição de uma classificação quantitativa (1 a 10 pontos) 

relativa ao interesse/qualidade percebido. O preenchimento deste campo é da 

responsabilidade do aluno. 

c) Registo de leitura – No ponto 4, o salvo-conduto implica a comprovação da leitura 

feita pelo aluno, através do preenchimento de um guião ou de uma entrevista realizada 

por um professor, relativa à obra lida. No ponto 5, o carimbo é da responsabilidade da 

coordenadora da BE e confirma o registo em salvo-conduto. O preenchimento deste 

campo é da responsabilidade do(a) professor(a) de língua portuguesa ou do tutor de 

leitura e da coordenadora da Biblioteca Escolar. 

 

1.6.2. Questionário perfil de leitor 

 

 O questionário Perfil de Leitor é um instrumento produzido pela Biblioteca do Agrupamento 

de Escolas de Atouguia da Baleia, com base nos questionários A Leitura em Portugal (2007) de 

Maria de Lurdes Lima dos Santos e Os estudantes e a leitura (2007), coordenado por Mário 

Lages, com o objetivo de estudar e acompanhar o perfil de leitor dos seus alunos e obter 

informação com vista a possibilitar uma rápida intervenção junto dos alunos. Este questionário foi 

aplicado num primeiro momento pelos tutores de leitura, com vista a recolher informação relativa 

ao percurso leitor dos seus tutorados e ajudar a monitorizar o seu acompanhamento. Num 

segundo momento o questionário foi aplicado aos alunos do 2.º e 3.º ciclos de ensino. Este 

instrumento é analisado pela coordenação da Biblioteca Escolar (BE), pelo Conselho Pedagógico 

e pelos Conselhos de Turma. 

 Não se procedeu à análise da validade e fiabilidade das qualidades métricas deste 

instrumento dado que está fora do âmbito do presente estudo. 
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Tabela 2 Estrutura do Questionário Perfil de Leitor 

Âmbito Questões 

Hábitos de Leitura em 

família antes do 1.º Ciclo 

 

Pergunta 1 (P.1): Liam-te histórias quando eras pequeno? 

Pergunta 1.1. (P.1.1.): Se sim com que frequência isso acontecia? 

Pergunta 1.2. (P.1.2.): Quem as lia? 

Géneros literários na leitura 

em família antes do 1.º Ciclo 

Pergunta 1.3. (P.1.3.): Que géneros de livros te liam? 

Pergunta 1.4. (P.1.4.): Gostavas desses momentos? 

A leitura no Jardim de 

Infância 

Pergunta 2. (p.2): Frequentaste o Jardim de Infância? 

Pergunta 2.1. (p.2.1.): Se sim, em que tipo de atividades de leitura 

participaste? 

Pergunta 2.2. (p.2.2.): Gostavas dessas atividades? 

A leitura no 1.º Ciclo 

Pergunta 3. (p.3): No 1.º Ciclo, em que atividades de leitura 

participaste? 

Pergunta 3.1. (p.3.1.): Gostavas dessas atividades? 

A aprendizagem da leitura 

Pergunta 4. (p.4.): Como caracterizas a tua aprendizagem de leitura? 

Pergunta 5. (p.5.): Atualmente, lês com: 

Pergunta 6. (p.6.): Quando começaste a ler livros sozinho? 

Relação atual com a leitura 

Pergunta 7. (p.7.): Quantos livros já leste, excetuando os livros de 

leitura obrigatória do PNL? 

Pergunta 8. (p.8.): Quantos livros de leitura obrigatória (do PNL) leste 

este ano? 

Pergunta 9. (p.9.): Gostas de ler? 

Pergunta 9.1. (p.9.1.): Se escolheste “pouco” ou “nada”, indica o(s) 

motivo(s) por que não gostas de ler. 

Pergunta 9.2. (p.9.2.): Se escolheste “muito” ou “razoavelmente”, indica 

as razões por que gostas de ler. 

Tempo dedicado à leitura 
Pergunta 10. (p.10): Quanto tempo por dia dedicas, em média, à leitura 

(livros, jornais, revistas ou documentos online)? 

Atitude perante a leitura 

Pergunta 11. (p.11.): Assinala as situações com as quais te identificas 

quando tens um livro para ler: 

Pergunta 12. (p.12.): Ao leres um livro: 

Pergunta 13. (p.13.): A melhor forma de ler um livro é: 

Pergunta 14. (p.14.): Quando ouves falar de leitura, que palavras te 

vêm mais frequentemente à memória? 

Pergunta 15. (p.15.): Como sabes, as pessoas leem por diversos 

motivos. Assinala as frases que melhor se aplicam a ti. 

A existência de livros em 

casa 

Pergunta 16. (p.16.): Quantos livros existem em tua casa? 

Pergunta 17. (p.17): Assinala a resposta, que corresponde ao número 

de livros que te oferecerem nos últimos doze meses: 

Pergunta 17.1. (p.17.1): Quem te ofereceu esse(s) livro(s)? 

A leitura em contexto 

familiar 

Pergunta 18. (p.18): Seleciona a opção que corresponde à frequência 

com que te sucedem as situações seguintes: 

Pergunta 19. (p.19): Com que frequência falas em tua casa sobre os 

livros que lês? 

Pergunta 20. (p.20.): Com quem falas sobre o que lês? 

Contexto cultural e hobbies 

dos alunos 

Pergunta 21. (p.21.): Nos últimos 12 meses, quantas vezes foste: 

Pergunta 22. (p.22): Imagina que vais fazer uma viagem de 10 dias. 

Que objetos desejarias levar contigo? 

Relação dos alunos com a 

internet 

Pergunta 23. (p.23.): Quanto tempo passas na internet por dia? 

Pergunta 24. (p.24): Que tarefas realizas na internet? 

Preferências literárias dos 

alunos 

Pergunta 25. (p.25.): Se tiveres de ler algum livro, que género de livro 

preferes? 

Pergunta 26. (p.26.): Quais os temas que mais te interessam? 

Pergunta 27. (p.27.): Para escolher um livro para ler, tu: 

Pergunta 28. (p.28.): Que livro mais te marcou? 

Pergunta 28.1. (p.28.1.): Porquê? 
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1.6.3.  Contrato de Leitura 

 

O Contrato de Leitura é uma estratégia implementada pelo Agrupamento de Escolas de 

Atouguia da Baleia, no âmbito da promoção da leitura, em articulação com todos os Conselhos de 

Turma do 2.º e 3.º Ciclos. Trata-se de uma estratégia direcionada a alunos que, em Conselhos de 

Turma, são referenciados para uma estratégia individual de promoção da leitura, a quem é 

atribuído um Tutor de Leitura. 

O Tutor de Leitura é um docente do Agrupamento que, em regime de voluntariado 

acompanha os alunos, convidando-os a participar em encontros de leitores. Entre os seus pares, 

fala informalmente de leituras que realizou e acima, de tudo, valoriza os diferentes percursos de 

leitura dos alunos, motivando-os a partilhar leituras e a participar em comunidades de leitores.  

O Contrato de Leitura envolve todos os docentes do Conselho de Turma, valorizando o 

envolvimento de todos os departamentos disciplinares na promoção das competências da leitura. 

Ao contrário do que é usual nas escolas, a promoção da leitura neste Agrupamento é partilhada e 

valorizada por todas as áreas disciplinares.  

Na implementação do Contrato de Leitura, os Conselhos de Turma são convidados a 

refletir sobre o perfil de leitura das turmas, dirigindo a sua reflexão através de um documento 

orientador, intitulado Perfil de Leitura de Turma. Neste documento é feito o registo das atividades 

desenvolvidas com cada turma, o envolvimento que cada área disciplinar aduz, as obras que as 

diferentes áreas disciplinares abordam, no contexto de cada disciplina, os trabalhos de pesquisa 

realizados, envolvendo o recurso à pesquisa de informação e por fim são referidos os alunos que, 

de acordo com o Conselho de Turma, podem beneficiar da Medida Contrato de Leitura. Estes 

alunos são referenciados para contrato de leitura, sendo também registados os nomes dos 

docentes que se disponibilizam para a realização de voluntariado da leitura, enquanto tutores de 

leitura. 

Os Encarregados de Educação dos alunos referenciados para Contrato de Leitura são 

informados sobre o plano que foi estabelecido para o seu educando e têm de, obrigatoriamente, 

autorizar que o seu educando participe no mesmo. Estes recebem formação, no âmbito da Escola 

Para Pais sobre a importância da promoção da leitura em contexto familiar e sobre as estratégias 

de promoção da leitura no Agrupamento, sendo, em contexto de formação, sensibilizados para as 

estratégias de promoção da leitura. 

O que caracteriza o Contrato de Leitura é a ação peculiar de voluntariado. Os 

Encarregados de Educação e os alunos aceitam voluntariamente a participação do educando na 

Medida Contrato de Leitura e o docente nomeado para tutor de leitura é, igualmente, voluntário na 

sua intervenção. Os tutores da leitura são sempre docentes do Agrupamento e, preferencialmente, 
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docentes que não integram o Conselho de Turma do aluno de quem são tutores da leitura. Este 

critério persegue o objetivo de desenvolver experiências de leitura diversificadas e nas quais os 

alunos possam abstrair-se da vivência da leitura, exclusivamente, escolarizada.  

Com o Contrato de Leitura, o Agrupamento pretende facultar aos alunos um espaço para 

partilhar e desenvolver gostos diversos de leitura. Normalmente são referenciados alunos que 

apresentam pouca cultura literária, que não participam em momentos de partilha sobre leituras, 

que apresentam dificuldades na fluência e compreensão da leitura ou que, aparentemente leem 

pouco. Os critérios não estão normalizados, pretende-se que os docentes reflitam, também, sobre 

os perfis de leitura das turmas, que se envolvam todos na missão da promoção da leitura e, acima 

de tudo, não vejam o Contrato de Leitura como um instrumento curricular complementar às suas 

tarefas, mas sim um outro caminho que tem em conta diferentes percursos de leitura e que 

disponibiliza tempo aos alunos para ouvirem falar e, também, poderem falar sobre leitura (PB, 

Coordenadora da BE e do aLer+, 2012). 

O Tutor da Leitura é um docente que assume o gosto pela leitura, partilha experiências de 

leitura e favorece a reflexão e o sentido crítico por parte dos alunos, valorizando experiências 

significativas de leitura. O Tutor da Leitura propõe títulos, autores e favorece a curiosidade e o 

gosto dos alunos pela leitura, partindo do contexto e das experiências vivenciadas pelos alunos. 

Trata-se de uma abordagem individual, que valoriza a singularidade de cada aluno e assenta a 

sua intervenção no contexto extra sala de aula. O Tutor da Leitura articula com a Biblioteca e com 

o Conselho de Turma. 

 

1.6.4. Questionário Modelo de Avaliação da Biblioteca Escolar – Domínio B – Leitura 

e Literacia 

 

O questionário Modelo de Avaliação da Biblioteca Escolar (MABE) insere-se num conjunto 

de instrumentos de avaliação sistemática utilizados pela Rede de Bibliotecas Escolares (RBE) no 

âmbito da avaliação contínua do desempenho BE, integradas na RBE. Este modelo, inicialmente, 

denominado MAABE – Modelo de Autoavaliação das Bibliotecas Escolas, passou no passado ano 

letivo, a denominar-se MABE – Modelo de Avaliação das Bibliotecas Escolares. Esta decisão não 

é alheia ao facto de este modelo de avaliação ser orientado pela RBE, com prazos e instrumentos 

a aplicar, que configuram numa política de avaliação externa das BE, por um gabinete – Gabinete 

da RBE – da entidade que as tutelas – Ministério da Educação (ME/GRBE, 2011; 2013). 

O Modelo MABE constitui-se por quatro domínios de Avaliação do desempenho das BE, O 

Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia já foi avaliado nos quatro domínios deste Modelo. 

Tendo em consideração o objeto deste nosso estudo, vamos proceder à análise dos resultados da 
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avaliação ao domínio B – Leitura e Literacia. Neste processo avaliativo foram envolvidos alunos, 

docentes e Encarregados de Educação. 

 

1.7. Procedimento 

 

Num primeiro momento deste estudo foi solicitada à direção do Agrupamento de Escolas 

da Atouguia da Baleia a autorização para a realização de um estudo no âmbito das práticas de 

promoção da leitura do Agrupamento. O pedido deu entrada nos serviços administrativos do 

Agrupamento, foi analisado pela equipa da biblioteca que, tendo esta deliberado favoravelmente a 

sua realização (por unanimidade), apresentou-o ao Conselho Pedagógico que decidiu a 

autorização do estudo na organização. 

Num segundo momento procedeu-se a um briefing com a coordenadora da Biblioteca 

Escolar (BE), Dra. Sara Andrade Silva, com o intuito de clarificar os objetivos do estudo e traçar 

um plano de recolha de dados para a investigação. Com a sua colaboração foram discutidos os 

pontos relevantes a tratar no estudo e procedeu-se à elaboração de um calendário provisório para 

a recolha de dados. 

Posteriormente procedeu-se à elaboração de um Guião de estudo de caso (Anexo A), a 

fim de sistematizar o estudo e orientar o processo de investigação.  

A recolha de dados teve início em Março de 2012 com uma entrevista à coordenadora da 

Biblioteca Escolar através da qual tivemos acesso à informação constante dos documentos 

relevantes para o estudo, como excertos de atas, relatórios, projetos, base de dados de 

empréstimo, plano de atividades e inquéritos, etc.  

Num segundo momento procedeu-se à recolha dos Passaportes de Leitura relativos ao 

grupo de estudo (GE). Posteriormente procedeu-se à seleção de uma amostra representativa de 

alunos do 2.º e 3.º ciclos com vista à recolha de Passaportes de Leitura e análise da base de 

dados de empréstimo. Os alunos selecionados nos dois grupos deveriam apresentar os 

passaportes devidamente preenchidos, garantindo-nos o acesso a todos os passaportes, onde 

fosse viável a análise contínua dos mesmos. Na determinação da amostra para o presente estudo 

exploratório, o método de amostragem dos participantes foi realizado através de um processo 

aleatório denominado de amostragem aleatória estratificada, proporcional ou por quotas (Maroco, 

2003). A seleção dos elementos da população foi realizada através de uma tabela de números 

aleatórios e os dados foram inicialmente recolhidos e tratados no programa informático Excel, 

tendo sido definidos os seguintes critérios de seleção: 1) Todos os alunos do 2.º e 3.º ciclo de 

escolaridade (N= 661); 2) A recolha da amostra deveria ser efetuada tendo em conta a proporção 

de sujeitos pertencentes a cada ano letivo, por forma a garantir a representatividade do universo 

amostral; 3) Os sujeitos selecionados deveriam apresentar o(s) Passaporte(s) de Leitura 
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devidamente preenchidos relativos ao(s) período(s) em análise. Tendo em conta os critérios acima 

referidos, foi selecionada uma amostra de 243 sujeitos e procedeu-se à elaboração da base de 

dados, após a qual teve início a análise estatística dos dados. 

 Num terceiro momento procedeu-se à realização de entrevistas à coordenadora da 

Biblioteca Escolar, à coordenadora do Departamento de Matemática e Ciências Experimentais e à 

coordenadora do Departamento de Línguas. A escolha dos cargos/coordenações a entrevistar 

justificou-se pela pertinência de recolher mais informação que nos elucidasse sobre o papel da 

Biblioteca Escolar como polo aglutinador de dinâmicas de promoção da leitura e, também, 

conhecer e compreender se existe uma cultura de escola favorável à leitura, como se estabelece 

e concretiza a mesma em grupos disciplinares normalmente mais focalizados na promoção dos 

seus conteúdos disciplinares, como é o caso, por exemplo, das disciplinas de matemática, 

ciências da natureza e físico-química, expressões, entre outras.  

Num quarto momento procedeu-se à análise de excertos de atas considerados 

significativos para este estudo, documentos normativos do Agrupamento, Projeto Educativo de 

Escola, base de dados de empréstimos, projetos, relatórios e plano de atividades. 

 Em Setembro de 2013 foi entregue, à coordenadora da BE da Atouguia da Baleia, para 

apreciação, um relatório referente à análise das práticas de promoção da leitura da(s) bibliotecas 

do Agrupamento de Escolas da Atouguia da Baleia, do qual foi feita uma apreciação escrita 

(Anexo E). 

 

1.8. Resultados 

 

Por último, de acordo com os objetivos de trabalho e questões de análise, apresentam-se 

os resultados do estudo em 3 fases: a primeira é constituída pela análise do processo/práticas de 

promoção da leitura do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia.  

Esta primeira etapa do trabalho realizou-se por intermédio de uma metodologia qualitativa, 

feita com base em entrevistas e consulta de documentos diversos fornecidos pela instituição.  

A segunda parte da análise realiza-se em três etapas e é constituída por: 1) análise dos 

questionários MABE relativos ao domínio B - Leitura e Literacia; 2) pela análise descritiva e 

quantitativa do estudo dos empréstimos domiciliários em Base de Dados (BD) e das leituras 

registadas nos Passaportes da Leitura; 3) Análise aos questionários do estudo do Perfil de Leitor 

dos alunos do 2.º e 3.º ciclo deste Agrupamento. 
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2.  As Bibliotecas Escolares e a Promoção da Leitura 

 

2.1.  A Biblioteca 

 

 Etimologicamente o vocábulo grego bibliothêkê surge associado aos termos biblos (livro) e 

thêkê (cofre, lugar de depósito), num sentido lato, o lugar onde se guardam os livros. 

 As origens da biblioteca prendem-se com os primórdios da escrita e evidenciam a 

preocupação, que o ser humano desde sempre manifestou, de guardar e conservar a informação 

decorrente da sua vivência em sociedade. 

 No século XVII surgiram as primeiras bibliotecas modernas, em Itália, França e Inglaterra, 

disponíveis ao público, de forma gratuita, com horário de funcionamento fixo. O século XIX 

marcou o início da especialização destas estruturas com o surgimento de dois tipos de biblioteca, 

as bibliotecas universitárias, com um espólio especializado e as populares com fins recreativos 

(Bairrão, 2007). 

No século XX verificou-se uma expansão das bibliotecas, mercê das evoluções e convulsões 

sociais, progresso no ensino, aumento exponencial da informação e da edição de livros e 

periódicos, tornando-a numa instituição universal procurada por uma grande diversidade de 

utilizadores. 

Depois da segunda guerra mundial, fomentado pela explosão de documentação, o papel 

central da biblioteca deixou de ser de recolha, organização e conservação da informação e 

direcionou-se, sobretudo, na promoção das atividades de difusão de informação e serviços à 

comunidade (Bairrão, 2007). Alargaram-se as esferas do político e do económico às diversas 

atividades humanas, nos domínios da cultura e da informação. Esta tornou-se um recurso 

essencial para a criação de mais-valias em diversos âmbitos de ação, assumindo o estatuto de 

bem económico, originando um mercado de informação com atuação de novos agentes. 

 Em 1996, a UNESCO, no seu Manifesto sobre a Biblioteca Pública, definiu a biblioteca 

como uma coleção organizada de documentos de vários tipos, aliada a um conjunto de serviços 

destinados a facilitar a utilização desses documentos, com a finalidade de oferecer informações, 

propiciar a pesquisa e concorrer para a educação e o lazer (UNESCO, 1996). 

 

2.2.  A Biblioteca Pública e a Biblioteca Escolar 

 

 Portugal, durante grande parte do século XX, não dispunha de redes organizadas de 

bibliotecas públicas e escolares. Algumas das bibliotecas até então existentes, remontavam ao 

século XIX, encontrando-se nos edifícios de algumas câmaras municipais (as que apresentavam 
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maior dimensão e ou detinham maior poder económico) e em alguns liceus antigos, contrariando 

as práticas mais comuns de diferentes países.  

 Em 1983, os bibliotecários portugueses, no manifesto A leitura pública em Portugal 

caracterizavam, do seguinte modo, a realidade das bibliotecas da época: 

  

As bibliotecas, instaladas quase sempre em edifícios velhos, acanhados e desconfortáveis, ou são 

encaradas como locais solenes, onde só entram os eleitos, ou então não passam de meras salas de leitura 

ocupadas apenas por estudantes do ensino secundário. 

Raras são as bibliotecas em que existe o livre acesso às estantes, escassas aquelas em que o 

empréstimo domiciliário é prática corrente. 

As verbas para aquisições são irrisórias, os fundos raramente são atualizados com critério. 

É notório o alheamento das bibliotecas em relação às necessidades da vida quotidiana das 

comunidades que servem ou deveriam servir. 

Atividades de animação só se efetuam em datas comemorativas, normalmente sem qualquer 

significado local, e são sempre demasiado elitistas ou eruditas, distantes dos reais interesses da população. 

Em suma, não dispomos de um verdadeiro sistema de bibliotecas públicas, mas sim de um conjunto 

de instituições mortas, sem qualquer tipo de relação entre si ou com o meio (BAD/IPLB, 1983: 11-14).                                                                     

   

 As bibliotecas escolares apresentavam os mesmos problemas das bibliotecas públicas. 

(Veiga, 1997). Tratava-se de espaços obsoletos, incapazes de responder às necessidades da 

comunidade educativa. Os recursos humanos não tinham formação especializada, as estruturas 

físicas eram ausentes ou desadequadas, o fundo documental desatualizado, parco e pouco 

acessível, as verbas para a sua aquisição ou reestruturação exíguas. Calixto (1996) referira que 

em Portugal não eram reconhecidas nem são, minimamente, seguidas as recomendações 

internacionais, nomeadamente as do Manifesto da UNESCO sobre Bibliotecas Escolares (1996). 

 Portugal viveu um longo período de total esquecimento face às bibliotecas, durante o 

século XX, agravado pelo conservadorismo de um regime totalitário de aproximadamente meio 

século (1926-1974), contrastante de uma sociedade, mundialmente generalizada, que valorizava o 

conhecimento como bem social, económico e político. 

 A Fundação Calouste Gulbenkian foi uma exceção que, em Portugal, contrariou a 

tendência para a infoexclusão vivida na sociedade da época, através da disponibilização de uma 

rede de pequenas bibliotecas fixas e móveis, com serviço de empréstimo domiciliário, sobretudo 

de obras de ficção, desde 1958. 

 Se é verdade que as bibliotecas, como meio de disponibilização de informação, são 

símbolos máximos de uma sociedade democrática, a verdade é que a consciencialização da sua 

importância e a valorização destas estruturas, em Portugal, demoraria uma década, após a 

restauração da democracia, para que mudanças produzidas em resposta às exigências de uma 

sociedade carente de informação começassem a ter visibilidade e algum impacto. Em 1983 
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deram-se os primeiros passos para a mudança com um movimento de profissionais da área, 

enriquecidos por conhecimentos partilhados com os seus pares de diversos países europeus, 

traduzindo-se num Manifesto, referenciado com a data do seminário no qual foi firmado, A leitura 

pública, em Portugal: Manifesto, 1983. 

Contudo, a grande mudança nas bibliotecas portuguesas só se viria a verificar em 1986, com 

o lançamento de um programa nacional para as bibliotecas públicas, a Rede Nacional de 

Bibliotecas Públicas e, mais tarde, em 1997, com o lançamento de um programa para as 

bibliotecas escolares, fortemente, influenciado pelo programa anterior, e que deu origem à criação 

da Rede das Bibliotecas Escolares.  

  

 (…) A criação de uma rede de bibliotecas escolares, assumida como política articulada pelos 

Ministérios da Educação e da Cultura, visa responder a uma necessidade sucessivamente enunciada, pelo 

menos desde meados do século passado, quer em textos oficiais, quer na imprensa, quer ainda em estudos 

sobre práticas culturais e sobre educação. (…) Considera-se, portanto, que a criação de uma rede de 

bibliotecas poderá constituir uma das medidas da política educativa e que cada biblioteca deverá ser 

entendida como um centro de recursos multimédia de livre acesso, destinado à consulta e à produção em 

diferentes suportes. Deverá também tornar-se um centro de iniciativas, inseridas na vida pedagógica da 

escola e aberto à comunidade local (VEIGA, 1996: 15-16). 

 

 Ainda que com funções sociais distintas5 (INE, 2006), Calixto refere que a biblioteca 

pública e a biblioteca escolar devem ser compreendidas como dois subsistemas do sistema 

nacional de informação e como tal não podem ser dissociadas uma da outra pois exercem 

influências recíprocas (1996: 96). 

Moura, citada por Calixto (1996), defendia que a Rede de Bibliotecas Escolares […] é 

fundamental para a preparação dos futuros leitores da BM (1996) e Calixto chamava a atenção 

para o facto de em muitos sítios do nosso país a biblioteca escolar ser a única biblioteca existente 

e pode[r] funcionar simultaneamente como biblioteca pública, sobretudo para os mais jovens 

(1996: 17). Relativamente a esta, o autor considerava, ainda, que ela servia de complemento, 

alargamento e aprofundamento dos fundos documentais daquela, contudo era bastante perentório 

quanto ao afirmar que a biblioteca pública não pode nem deve é servir de substituto às bibliotecas 

escolares (Calixto, 1996: 92). 

                                                           
5 O INE define que a biblioteca pública deve ser entendida como o centro local de informação: …uma 

biblioteca dirigida ao público em geral, que presta serviço a uma comunidade local ou regional, podendo 

incluir serviços de extensão, nomeadamente a hospitais, prisões, minorias étnicas ou outros grupos sociais 

com dificuldades de acesso ou de integração. Ainda segundo a mesma fonte, a biblioteca escolar é aquela 

que é dependente de um estabelecimento de ensino não superior, destinada a alunos, professores ou 

outros funcionários desse estabelecimento, embora possa estar aberta ao público (2006). 



 25 

2.3.  As Políticas Educativas e a Promoção da Leitura 

 

2.3.1. A Rede de Bibliotecas Escolares 

 

Em 1995 os Ministérios da Educação e da Cultura, através do Despacho Conjunto 

Nº43/ME/MC/95 de 29 de Dezembro, determinaram a criação de um grupo de trabalho com o 

objetivo de implementar políticas articuladas, entre os dois ministérios, que contrariassem a 

insuficiência de hábitos e práticas de leitura da população portuguesa.  

A insuficiência de hábitos e práticas de leitura da população portuguesa é um facto reconhecido e 

comprovado que só pode ser contrariado por uma política articulada entre o Ministério da Cultura e o 

Ministério da Educação. 

Dessa política fará, necessariamente, parte o incentivo à utilização do livro nas metodologias de 

ensino e na organização do tempo escolar, e o desenvolvimento de bibliotecas escolares. Integradas numa 

rede e numa política de incentivo da leitura pública mais ampla que apoie e amplifique a ação da escola e 

que se mantenha ao longo da vida.6 

 

O relatório Avaliação do Programa Rede de Bibliotecas Escolares reiterava que o contexto 

geral era de grande atraso da sociedade portuguesa, comparativamente com as suas congéneres 

europeias, no plano dos hábitos de leitura e das competências da literacia da população. Nas 

escolas portuguesas faltava, entre outros, um elemento fundamental: bibliotecas escolares 

modernas e agradáveis, bem equipadas e com bons fundos documentais, de livre acesso, cujos 

professores responsáveis tivessem formação adequada (RBE, 2010). 

Para analisar o caso português e propor medidas foi criado um grupo de trabalho, 

constituído por representantes dos dois Ministérios. No despacho Nº5/ME/MC/96, de 9 de Janeiro, 

foi nomeado o grupo de trabalho, coordenado por Isabel Veiga que elaborou, em 1996, o 

documento Lançar a Rede de Bibliotecas Escolares. O documento produzido expunha o 

diagnóstico das bibliotecas escolares, propunha princípios gerais para o funcionamento das 

mesmas, explanava as bases que deveriam orientar o processo de criação e transformação das 

bibliotecas escolares, esclarecia sobre as condições de instalação e funcionamento destes 

equipamentos e referia, ainda, as linhas de orientação técnica-funcionais adequadas ao 

funcionamento destes equipamentos, perspetivando-os como um serviço insubstituível no 

cumprimento da missão da escola, no que se refere à promoção das competências da leitura e da 

literacia. Este relatório trazia à reflexão aspetos essenciais da práxis da escola, sublinhando a 

                                                           
6 Portugal. Leis, decretos, etc. Despacho Conjunto Nº 43 /ME/MC/95.  
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importância da implementação de estratégias de ensino-aprendizagem alicerçadas no livre acesso 

à informação e na construção de conhecimento a partir da informação.  

Os autores do documento Lançar a Rede de Bibliotecas Escolares propunham a criação da 

Rede de Bibliotecas Escolares, indicando as linhas de orientação para a gestão deste programa, 

inspirados nas orientações da United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 

(UNESCO) e em clara sintonia com diversas orientações internacionais, neste domínio, como a 

International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA, 2000). Este programa viria a 

ter uma grande importância na alteração da situação portuguesa no que se refere ao processo de 

criação, de desenvolvimento e de gestão das Bibliotecas Escolares. O Gabinete da RBE ficou 

responsável pela coordenação do Programa, em articulação com outros serviços do Ministério da 

Educação e com as autarquias e bibliotecas publicas municipais (Costa, 2010: 24). A cooperação 

das bibliotecas municipais com as escolas define-se no protocolo do Serviço de Apoio às 

Bibliotecas Escolares (SABE). 

O relatório Lançar a Rede de Bibliotecas Escolares de 1996 salientava que as bibliotecas 

escolares desempenhavam mais o papel de dinamizadoras culturais, estimulando o interesse pela 

leitura e pelo livro do que promotoras das competências da literacia da informação, não sendo, 

ainda, promotoras permanentes de hábitos de leitura e de competências da literacia da 

informação. O relatório referia que mais frequentes são as ações de dinamização de biblioteca 

que acontecem um pouco por todo o país. (…) Em síntese, pode afirmar-se que existe dinâmica 

pedagógica nas escolas visando estimular o interesse pelo livro e pela leitura. (…) Concretiza-se 

sobretudo em acontecimentos de duração restrita que envolvem alunos e com frequência 

convidados exteriores à escola. O que falta, na maioria dos casos, é afinal um serviço de 

biblioteca que deveria ser básico, permanente e estimulante (Veiga, 1996: 27). 

O relatório Lançar a Rede de Bibliotecas Escolares sublinhava a importância da 

informação como um elemento central do currículo, acrescentando, ainda, que o crescimento 

exponencial do volume de informação, a diversidade de meios de difusão de informação e a 

acessibilidade às fontes, possibilitada pelas novas tecnologias de informação, obrigavam a alterar 

as tradicionais formas de trabalho. O mesmo relatório referia também que a promoção das 

competências da Literacia da Informação deveria ser entendida como uma prioridade das escolas, 

devendo constituir o primeiro objetivo de intervenção no processo de ensino-aprendizagem, 

qualquer que fosse a disciplina e o nível de ensino em questão. Este modelo de ensino-

aprendizagem exigia organização, método e recursos adequados e assentava na promoção de 

situações que fomentassem, simultaneamente, o prazer de ler, de escrever e de investigar. As 

medidas a adotar deveriam ser tomadas em função de toda a comunidade escolar, no sentido de 

garantir, efetivamente, estas mudanças, nomeadamente no que concerne aos equipamentos e a 

serviços, mas igualmente importante à atitude dos professores (na abordagem aos conteúdos e 

nos métodos de ensino) e ao comportamento dos alunos (na relação com o processo de 
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aprendizagem e com o conhecimento). A biblioteca escolar constituía, assim, um recurso 

privilegiado para a promoção das competências da literacia e para a promoção da leitura, 

intervindo em articulação com os docentes e em função do currículo (Veiga, 1996: 29-30). A 

biblioteca deve antes ser entendida como uma unidade orgânica da escola e o planeamento das 

suas atividades, embora ajustado à especificidade das suas funções, estará integrada no 

planeamento global da escola e no seu projeto educativo (Veiga, 1996: 30). Os autores deste 

relatório explicitavam, ainda, que o desenvolvimento da biblioteca escolar (de acordo com estes 

princípios) deve ser entendido como uma inovação organizacional que, potencialmente, afeta o 

conjunto do estabelecimento de ensino, quer no seu funcionamento interno quer na sua relação 

com o contexto local. Neste sentido, toda e qualquer mudança da biblioteca de uma escola não 

pode ser dissociada de um projeto pedagógico que vise estabelecer novas formas de relação com 

o saber, novas modalidades de estruturar as situações de aprendizagem dos alunos, processos 

de formação dos professores (Veiga, 1996: 30-31). 

Os autores do relatório Lançar a Rede de Bibliotecas Escolares salientavam que a 

transformação da biblioteca escolar poderia ter um efeito de mudança na escola em geral e nos 

pressupostos do processo de ensino-aprendizagem. Contudo, esta transformação não deveria ser 

imposta por normas vindas do exterior, mas teria de decorrer da necessidade sentida pela própria 

comunidade escolar, podendo este interesse, inicialmente, manifestar-se nos sectores mais 

inovadores das escolas, sobretudo, nos órgãos de gestão e, gradualmente, deveria tornar-se 

numa apropriação da comunidade naquilo que era a missão da biblioteca escolar, instrumento 

essencial ao desenvolvimento do currículo, devendo as atividades e os projetos da biblioteca 

escolar estar integrados no plano de atividades das escolas e integrar o projeto educativo. Deste 

modo, o relatório Lançar Rede de Bibliotecas Escolares, enunciava os seguintes objetivos a 

desenvolver pela biblioteca escolar:  

 

Tornar possível a plena utilização dos recursos pedagógicos existentes e dotar a escola de 

um fundo documental adequado às necessidades das diferentes disciplinas e projetos de 

trabalho; permitir a integração dos materiais impressos, audiovisuais e informáticos e favorecer a 

constituição de conjuntos documentais, organizados em função de diferentes temas; desenvolver 

nos alunos competências e hábitos de trabalho baseados na consulta, tratamento e produção de 

informação, tais como: selecionar, analisar, criticar e utilizar documentos; desenvolver um 

trabalho de pesquisa ou estudo, individualmente ou em grupo, a solicitação do professor ou de 

sua própria iniciativa; produzir sínteses informativas em diferentes suportes; estimular nos alunos 

o prazer de ler e o interesse pela cultura nacional e universal; ajudar os professores a 

planificarem as suas atividades de ensino e a diversificarem as situações de aprendizagem; 

associar a leitura, os livros e a frequência de bibliotecas à ocupação lúdica dos tempos livres. 

(Veiga, 1996: 34) 
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Para alcançar estes objetivos, impunha-se a promoção de condições de instalação e de 

funcionamento das bibliotecas escolares, nomeadamente uma equipa técnica e pedagogicamente 

apta para fazer cumprir a missão da biblioteca escolar e, ainda, instalações adequadas7, espaços 

especializados e diversificados para os diferentes serviços a prestar, bem como a implementação 

de uma política informacional ajustada à população escolar, uma dotação orçamental própria, 

princípios de organização e funcionamento claros e inscritos em regulamento e, por fim, o 

funcionamento em rede, com outras bibliotecas escolares ou públicas. 

Tal como afirma Mateus, com a mudança de paradigma social, houve necessidade da 

escola se adaptar, surgindo, assim, o novo paradigma educacional. Passou-se do paradigma 

racional ao paradigma humanista. Pretende-se um ensino mais centrado no aluno, uma aposta na 

formação integral do indivíduo e um maior investimento no sujeito, enquanto pessoa ativa e 

criativa capaz de desenvolver e de produzir conhecimento. A figura do professor surge como 

elemento facilitador da aprendizagem (Mateus, 2009: 17). A esta mudança acresce o advento da 

internet e o desenvolvimento do paradigma tecnológico que vieram permitir o acesso a um 

universo de informação não quantificável e intangível, que alterou os pressupostos da constituição 

e gestão das coleções, bem como dos mecanismos de comunicação e de acesso à informação. 

Em todo este processo de mudança e de adaptação às novas exigências da sociedade da 

informação, a escola é, sem dúvida, o palco das grandes atuações, contudo não podemos 

esquecer que a escola é sustentada por estruturas educativas que, em diversos setores, 

desempenham funções de extrema importância. Estamos a falar concretamente da biblioteca 

escolar que tem um papel fundamental na vida da escola (…) (Mateus, 2009: 22) ”. Reiterara, 

ainda, Mateus nesse sentido, a biblioteca escolar e os departamentos constituem-se como 

parceiros no desenvolvimento dos currículos e no desenvolvimento de competências nas áreas da 

leitura e da literacia da informação (Mateus, 2009: 24). 

O trabalho colaborativo, quando desenvolvido de forma continua e institucionalizada entre 

os diferentes atores educativos, nomeadamente a coordenação da biblioteca escolar, os docentes 

de diferentes ciclos de ensino, as diferentes áreas disciplinares e a coordenação de projetos, 

constitui uma mais-valia para o sucesso dos alunos. Esta ideia já se encontrava expressa no 

                                                           
7 Relativamente à área a ocupar pela biblioteca escolar, o relatório Lançar a Rede de Biblioteca Escolares 

(1996) apontava para medidas a afetar aos diferentes espaços funcionais que a biblioteca escolar deveria 

disponibilizar aos utilizadores, seguindo os princípios gerais estabelecidos pela UNESCO. Esta equipa de 

trabalho ajustou à realidade portuguesa os cálculos da área a afetar às diferentes zonas funcionais das BE. 

Estes cálculos assentavam no pressuposto de que 10% da população escolar poderia frequentar, em 

simultâneo, a biblioteca. É com base nestes cálculos que o relatório Lançar Rede de Bibliotecas Escolares 

apresentava uma tabela com as áreas a afetar às bibliotecas escolares portuguesas. 
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relatório Lançar a Rede de Biblioteca Escolar, em 1996: as bibliotecas escolares desempenham, 

deste modo, uma função indispensável, quer no contexto das atividades específicas 

desenvolvidas no âmbito das várias disciplinas, quer no de projetos de natureza interdisciplinar ou 

transdisciplinar. Atualmente, o conceito de trabalho colaborativo não pode ser dissociado da 

aprendizagem em rede e da construção social do conhecimento. 

Com o advento do Plano Tecnológico da Educação, em 2007, as escolas e as bibliotecas 

têm vindo a ser munidas com equipamento tecnológico de última geração, o que introduziu, 

necessariamente, mudanças estratégicas nos serviços de acesso à informação, bem como da 

prestação de novos serviços. Atualmente verifica-se que as escolas se encontram em diferentes 

níveis de desenvolvimento no que concerne à integração destas tecnologias de informação e 

comunicação, com reflexo na prestação de serviços por parte das bibliotecas escolares e nas 

práticas pedagógicas. Num contexto social dominado pelo valor da informação, os currículos das 

diferentes disciplinas estão obrigados a mudar a abordagem aos seus conteúdos programáticos e 

a refletir nas suas práticas a necessidade de ensinar os alunos a viver com esta realidade, isto é, 

a aprender a pesquisar, a selecionar a informação mais pertinente, a tratar e a utilizar a 

informação, bem como a transformá-la em conhecimento. Em síntese, impõe-se que os alunos 

aprendam a aprender e aprendam a fazer, e aprender significa questionar, procurar, escolher, 

avaliar e criar. Trata-se de um processo que se prolonga para lá de qualquer escolaridade e 

pressupõe um diálogo contínuo com o mundo. Os próprios professores devem fazer um esforço 

de atualização/adequação das suas práticas pedagógicas às necessidades atuais de formação 

dos alunos e também à sua autoformação. Devem recorrer aos serviços da biblioteca e 

desenvolver métodos e técnicas individuais de modo a facilitar a aprendizagem autónoma e com 

recurso às novas tecnologias (Mateus, 2009: 13). A necessidade de adaptação e capacidade de 

integração das novas tecnologias nos serviços prestados pelas BE e na sua relação com os 

utilizadores foi uma imposição que decorria da própria missão da biblioteca escolar, pois como, 

era afirmado no Manifesto da IFLA/UNESCO, era missão da BE a promo[ção de] serviços de 

apoio à aprendizagem e livros aos membros da comunidade escolar, oferecendo-lhes a 

possibilidade de se tornarem pensadores críticos e efetivos usuários da informação, em todos os 

formatos e meios (IFLA, 1999: 1). 

Para que as bibliotecas escolares desempenhem um papel determinante na era da 

Sociedade da Informação, impõe-se uma mudança de pensamento no que concerne à gestão dos 

recursos de informação e à sua criação versus circulação através de estruturas colaborativas e 

redes, bem como a definição das metas que pretendemos alcançar no que diz respeito à 

promoção das competências da literacia da informação, procurando um enfoque na construção do 

conhecimento, implementado através de uma estrutura construtivista de aprendizagem, baseada 

na pesquisa. As bibliotecas escolares devem proporcionar as melhores oportunidades de acesso 

à informação para que os seus utilizadores saibam conectar-se, interagir e utilizar o ambiente rico 
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em informação em que vivem, para conseguir compreender o mundo à sua volta (…) A 

informação é o coração da aprendizagem significativa nas escolas. Mas não é a imagem de marca 

da escola do século XXI (Todd, 2011: 2). 

Contudo, segundo Todd os professores bibliotecários continuam, quase exclusivamente, a 

orientar a sua ação em função da coleção, do debate em torno do papel e da política de promoção 

do valor da biblioteca escolar, quando a mentalidade dos professores precisa de mudar para uma 

prática centrada na aprendizagem e baseada em evidências (2011). É para este objetivo 

primordial que os professores bibliotecários devem orientar a sua ação, porque a marca distintiva 

da biblioteca escolar do século XXI não é assinalada pela excelência da coleção, pelos seus 

sistemas de tecnologia e comunicação, nem pelos recursos humanos e materiais, mas sim pelas 

evidências que corroboram que a BE faz a diferença na aprendizagem e no sucesso do aluno, 

contribuindo para a construção do sentido da experiência humana e para a construção de 

conhecimento. A biblioteca escolar deve direcionar-se para a capacitação (empowerment), a 

conetividade, a participação, a interatividade e o seu resultado/produto final é a construção do 

conhecimento. (…) Informação não é poder. O poder é a compreensão humana e o 

conhecimento, e a informação é a forma como os obtemos (Todd, 2011: 2-3). 

É determinante que a escola e a biblioteca escolar assumam a sua ação num espaço onde 

a esfera da informação é complexa e etérea, conetiva e interativa, flutuante e imprevisível e onde 

os constrangimentos relacionados com a coleção tangível das bibliotecas já não são o único 

aspeto a ter em conta no acesso à informação. O ambiente digital está cada vez mais imbricado à 

Sociedade do Conhecimento, condicionando e alterando a maneira como acedemos à informação, 

como a utilizamos e como esta influencia e muda a nossa perceção do mundo. Dar informação 

não é o mesmo que dar o conhecimento e transformar informação em conhecimento é, 

potencialmente, a tarefa mais complexa, desafiadora e gratificante de todos os educadores (Todd, 

2011: 2). Segundo Kuhlthau, num ambiente de aprendizagem construtivista os alunos estão 

envolvidos num processo pessoal ativo no qual confrontam a informação com a sua experiência e 

expandem os conhecimentos já adquiridos para desenvolver novas perspetivas (1993:4). Nesta 

perspetiva impõe-se que a Biblioteca Escolar assuma que a prossecução dos seus objetivos tem 

de ser gerida de modo a acolher novos públicos e serviços que a emergência da Web 2.0 veio 

criar (Proença, 2012). 

A WEB 2.0 trouxe às Bibliotecas novos conceitos e princípios que estão subjacentes aos 

serviços a prestar. Aquela, mais do que uma nova tecnologia, deve ser analisada como uma nova 

atitude de os indivíduos se relacionarem com a internet e está associada à participação dos 

utilizadores. Trata-se da emergência da criação de conexões de comunidades com utilizadores 

com interesses comuns, alicerçadas no paradigma da construção de conteúdo social. A WEB 2.0 

assenta na participação dos utilizadores em rede, sendo estes que criam conteúdos e avaliam os 

conteúdos disponíveis e partilhados em rede (rating). 
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Este novo paradigma da sociedade do conhecimento reflete-se na emergência de diversas 

formas de trabalho em rede e estas devem refletir-se nos serviços que as bibliotecas 

disponibilizam aos seus utilizadores. Maness explicita como a conceção da WEB 2.0 se reflete no 

conceito da Biblioteca 2.0, mencionando que esta é centrada no utilizador. O utilizador participa na 

criação de conteúdos e serviços disponibilizados na Web pela biblioteca; Disponibiliza uma 

experiência multimédia. Tanto as coleções como os serviços da biblioteca 2.0 contêm 

componentes, vídeo, áudio, de realidade virtual; Socialmente rica. Interage com os utilizadores 

quer de forma síncrona (por exemplo IM – mensagens instantâneas) quer de forma assíncrona 

(por exemplo Wikis); Inovadora ao serviço da comunidade. Procura constantemente a inovação e 

acompanha as mudanças que ocorrem na comunidade (…) (Maness, 2007: 46). Num estudo 

realizado no âmbito da adaptação das bibliotecas escolares portuguesas à realidade virtual da 

Web 2.0, Proença refere algumas ferramentas da rede social que podem ser colocadas ao serviço 

da biblioteca 2.0, dando destaque às redes sociais, aos blogues, aos microblogues, a ferramentas 

de partilha de conteúdos e ao bookmarking social (2012). 

Seguidamente propomo-nos aduzir, numa visão diacrónica, à evolução das medidas da 

RBE, na fase posterior à implementação de um significativo número de bibliotecas8, bem como ao 

Plano Nacional de Leitura que tem vindo a ser, nos últimos anos, implementado em Portugal, com 

o objetivo de promover, nas comunidades escolares e nas comunidades locais, o desenvolvimento 

de competências da literacia da informação e da leitura.  

 Em 2005 a Rede de Bibliotecas Escolares implementou a Medida Ideias Com Mérito. Com 

esta medida a RBE procurava valorizar, premiar e divulgar Boas Práticas desenvolvidas nas 

Bibliotecas Escolares, destacando-se a nomeação de projetos no âmbito da promoção das 

competências da literacia da informação e da leitura. Os projetos selecionados tinham, em comum 

o facto de serem medidas já consolidadas nas comunidades educativas onde se desenvolviam, de 

se tratar de projetos que assentam na promoção da leitura em diferentes suportes da informação 

e de se estabelecerem através de redes de colaboração e da criação de parcerias. Através desta 

Medida, a RBE estimulava a valorização da Biblioteca Escolar para a promoção das competências 

da literacia da informação e da leitura, através de uma visão mais dinâmica e adequada à atual 

missão da BE, onde a biblioteca não é apenas um espaço físico e uma coleção tangível, mas 

onde o estabelecimento de redes e o espaço digital condicionam o acesso à informação e a 

utilização que fazemos dela. 

 

 

                                                           
8 Desde 1997 até 2008, foram integradas na RBE 2077 bibliotecas escolares, num investimento que rondou 

os 40 milhões de euros. Cf. Portugal. Ministério da Educação. Rede de Bibliotecas Escolares. Avaliação do 

programa Rede de Bibliotecas Escolares. Lisboa: Centro de Investigação e Estudos de Sociologia (CIES) 

ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa, 2009, P. 24. 
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2.3.2. O Plano Nacional de Leitura 

 

 O Plano Nacional de Leitura é um programa que atua à escala nacional. Opera em 

diferentes contextos, uns mais circunscritos, como são o caso das escolas, das bibliotecas e das 

comunidades locais, outros mais prolixos, como a sociedade portuguesa em geral. Trata-se de um 

programa de política educativa pública, direcionado a diferentes públicos, desde crianças e jovens 

em idade escolar, adultos, famílias e população em geral. Este programa conta com o 

envolvimento de uma significativa diversidade de atores, representada desde logo na sua 

Comissão Nacional, até aos que trabalham e desenvolvem as diferentes estratégias no terreno, 

em estratégias cada vez mais diversificadas, como os professores, bibliotecários, profissionais de 

saúde e demais voluntários da leitura. 

 O Plano Nacional de Leitura, enquanto política pública para a promoção da leitura, desde o 

início da sua implementação, tem vindo a responder a diversos desafios que fazem com que este 

projeto se revista de grande complexidade. Este engloba uma grande quantidade e diversidade de 

projetos que se desenvolvem em públicos diferentes e com objetivos distintos, caracterizando-se 

por um permanente dinamismo, introduziu projetos nucleares, que se mantém desde o 

lançamento desta política pública educativa e garantindo-lhe a continuidade. 

 O Plano Nacional de Leitura surge como resposta à posição que a população portuguesa, 

sobretudo os jovens, ocupam nos estudos internacionais no âmbito da literacia, nos quais se 

incluem indicadores sobre hábitos de leitura. Para o desenvolvimento de estratégias para a 

superação da posição ocupada pelos alunos portugueses nos referidos estudos, no que se refere 

à promoção da leitura, surgiu em 2006 o Plano Nacional de Leitura (PNL).  

 Este programa desenvolve-se em torno de projetos inovadores e diversificados, em todo o 

território português, e teve como estratégia impulsionadora uma grande campanha de marketing 

favorecedora da valorização da leitura na população portuguesa.  

 Em 2008, com o objetivo de monitorizar e divulgar as Boas Práticas, o PNL lançou o 

Projeto aLer+. No primeiro ano foram convidadas 33 escolas, de todo o país, a integrar este 

projeto. Estas destacavam-se por terem práticas consolidadas de promoção da leitura, garantindo 

o envolvimento de todos os grupos disciplinares nos seus projetos, dinâmicas continuadas e 

consolidadas na comunidade escolar e local por parte das bibliotecas escolares, o envolvimento 

da família e a valorização curricular da leitura com estratégias entre ciclos de ensino. 

  Apesar dos resultados bastante positivos da generalidade das escolas envolvidas no PNL, 

as escolas do projeto aLer+ evidenciam-se relativamente às restantes no que toca à diversificação 

das atividades desenvolvidas e ao incremento da articulação das atividades do Plano com as 

atividades curriculares, sendo esses efeitos indicados por, prospectivamente, 98% e 94% dos 

agrupamentos/escolas aLer+.  
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Nos estudos de caso realizados em escolas do projeto aLer+ foi patente a diversidade e a 

originalidade das atividades e estratégias desenvolvidas, visando expor os alunos à leitura. Nestas 

escolas está também muito presente o propósito de promover o prazer da leitura junto dos alunos, 

propondo atividades que tenham em consideração os interesses de cada um. As atividades 

procuraram envolver toda a escola num ambiente leitor, implicaram a BE, alargaram-se à família e 

à comunidade (Costa, 2011: 41-42). 

Nas escolas aLer+ reconhece-se que estão criadas as condições para o incremento de 

uma cultura de leitura, através do desenvolvimento de um ambiente integral de leitura na escola, 

do desenvolvimento do prazer associado à leitura e do estabelecimento de relações com as redes 

locais. As escolas aLer+ são, também, alvo de estudos e já revelam a implementação de projetos 

que procuram respostas para diferentes percursos de leitura (PNL, 2008). 

 

 

2.4.  A Política de Gestão da Coleção 

  

A coleção da biblioteca engloba a totalidade de documentos postos à disposição de um 

utilizador (Faria, 1999), independentemente da sua tipologia. A Rede de Bibliotecas Escolares 

define por ‘coleção’ o conjunto de recursos documentais de informação da biblioteca escolar, em 

diferentes suportes (livro, não livro e documentação em linha), geridos por esta e de acesso local 

ou remoto (RBE, 2011: 1). 

A missão da biblioteca escolar, enquanto estrutura organizacional, imbrica na missão da 

escola, sendo determinante o seu contributo para o desenvolvimento das competências da 

literacia da informação, da literacia da leitura e da literacia média, em articulação com os docentes 

dos diferentes ciclos de ensino, na sala de aula e no apoio ao currículo. 

Tendo em consideração o atual contexto da sociedade da informação e do conhecimento, 

as bibliotecas escolares assumem-se, cada vez mais, como centros formativos e didáticos, que 

gerem informação e produzem conteúdos informativos direcionados às diferentes comunidades 

educativas que servem, e não apenas como espaços físicos, adequadamente equipados e que 

disponibilizam informação. As possibilidades introduzidas pela World Wide Web no que concerne 

à produção, transmissão e acesso à informação impõem à coordenação da biblioteca escolar a 

definição e hierarquização de prioridades na gestão da coleção, que reflitam as potencialidades da 

internet, nomeadamente no que se refere ao acesso aos recursos de informação, incluindo os 

ambientes digitais e valorizando os mecanismos de comunicação e de construção de conteúdo 

social, bem como o estabelecimento de parcerias com diferentes utilizadores. Por outro lado, 

associada à eficácia da gestão da coleção, não podemos deixar de ponderar sobre a qualidade 

dos recursos documentais, sendo este também um fator determinante a integrar nas orientações 
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que visem a criação de uma política informacional e os procedimentos para a sua execução. Na 

definição da política de gestão de coleção deverá ser considerado qualquer material informativo 

que concorra (…) para o processo de aprendizagem, para o desenvolvimento cultural, estético e 

científico e ainda para reforçar o prazer de ler (…) Incluímos portanto aqui todos os materiais 

impressos, os audiovisuais e ainda aqueles que as tecnologias de informação põem cada vez 

mais à nossa disposição e que ganham um peso crescente na nossa sociedade, bem como as 

produções de professores e alunos (…) (Veiga, 1996: 50). 

A definição da política documental, para a escola/agrupamento, deve ter em conta a 

missão e objetivos da biblioteca e resulta da aprovação em Conselho Pedagógico; deve estar 

contemplada no Regulamento Interno da Escola/ Agrupamento de Escolas e ser assegurada com 

carácter de continuidade, por um prazo previamente definido e articulado com os restantes 

projetos pedagógicos a desenvolver (…) No caso dos agrupamento, a política a definir deve 

perspetivar o conjunto das diferentes bibliotecas, o perfil e comunidade ou comunidades de 

utilizadores a que a(s) biblioteca(s) se dirigem e a gestão integrada e partilhada da documentação 

das bibliotecas do agrupamento e a nível local, por forma a evitar, por exemplo, a replicação de 

fundos (Veiga, 2011: 1). Neste sentido, o documento Lançar a Rede de Bibliotecas Escolares 

refere que, na definição da política de gestão da coleção, as escolas devem estabelecer políticas 

de partilha de recursos e funcionamento em rede, seja entre escolas, seja entre as bibliotecas 

escolares, seja entre estas e as bibliotecas públicas, bem como entre as primeiras e as bibliotecas 

universitárias. Em constante reavaliação e num processo dinâmico, o desenvolvimento da coleção 

é um processo contínuo e aberto que permite ao bibliotecário estar atento às mudanças de 

interesses dos seus utilizadores e acompanhar as necessidades de informação, com o objetivo de 

prover, à(s) biblioteca(s) que gere, os recursos informativos que respondam às necessidades e 

interesses dos utilizadores. A definição da política de gestão da coleção é um processo de gestão 

que antecipa o conhecimento das necessidades de informação e possibilita um melhor 

conhecimento das expectativas dos utilizadores, garantindo ao bibliotecário a oportunidade de 

disponibilizar informação adequada às necessidades dos utilizadores, em momento oportuno.  

A seleção dos recursos de informação é um aspeto determinante da gestão das bibliotecas 

escolares, que condiciona a eficácia dos serviços prestados. É determinante que esta seja 

definida por cada escola ou agrupamento de escolas, num processo que envolva todos os órgãos 

de gestão, todos os docentes, todos os alunos e potenciais utilizadores na avaliação da coleção 

existente, na reflexão sobre as lacunas que esta apresenta, bem como na apresentação das 

necessidades de informação percecionadas por aqueles. A política de gestão da coleção, 

tratando-se de uma biblioteca escolar, deve espelhar a particularidade da sua componente 

curricular, sendo desejável que o fundo documental de uma biblioteca escolar de uma escola ou 

de um agrupamento de escolas com um currículo específico, relativamente a uma determinada 
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área disciplinar, apresente diferenças significativas no que se refere à constituição da sua coleção, 

integrando informação direcionada para essa(s) área(s) do saber. 

 A gestão dos recursos da informação é um aspeto basilar dos serviços prestados por uma 

biblioteca impondo-se que a sua seleção seja eficaz e o mais racionalizada possível, apenas 

fundamentando-se a duplicação de exemplares quando a sua utilização o justificar, seja pela 

elevada taxa de utilização e empréstimo, seja pela utilização dos mesmos em simultâneo. A 

política de aquisições deve considerar as particularidades de cada escola e/ou agrupamento, 

perspetivando o seu funcionamento em rede e tendo em consideração as caraterísticas da 

comunidade de utilizadores que serve, nomeadamente no que diz respeito ao contexto 

socioeconómico e cultural, ao número de alunos e à sua faixa etária, às caraterísticas do currículo 

e aos recursos disponíveis para responder às necessidades de informação no apoio ao currículo e 

à relação destes fatores com a disponibilidade de recursos financeiros.  

 Os autores de Lançar a Rede de Bibliotecas Escolares recomendam que, perante a 

realidade de penúria de documentos que as bibliotecas escolares apresentavam, seria 

determinante que o programa de lançamento da Rede de Bibliotecas Escolares assegurasse o 

desenvolvimento gradual da constituição de um fundo documental mínimo em cada escola, 

referindo que a definição dos procedimentos a adotar na constituição do fundo documental mínimo 

das bibliotecas escolares deveria ter em consideração as recomendações de organismos 

internacionais, bem como os resultados de estudos e de experiências realizadas em outros 

países. A título de exemplo apresentam-se as linhas orientadoras da UNESCO - Taxa de 

crescimento recomendada para uma coleção (Veiga, 1996: 52) 

 

Tabela 3 - Taxa de crescimento recomendada para uma coleção 

N.º Alunos da Escola 1-100 1-250 251-500 + de 500 

Coleção inicial de livros * 1200 3600 6000 6000 

Crescimento anual de itens ** 

(3 por alunos) 
300 900 1500 2250 

Total ao fim de um período de 
crescimento de dez anos 

3900 11700 19500 26250 

* Livros     

** Taxa média     

     Fonte: Lançar a Rede de Bibliotecas Escolares, 1996  
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Tabela 4 - Número de documentos por aluno 

  BE1 BE2 BE3 BE4 

  (<200) (201-500) (501-1000) (>1000) 

Suporte escrito 1150 2625 5625 7500 

Outros suportes 

(audiovisuais, 
informático, …) 

350 875 1875 2500 

Total 1500 3500 7500 10000 

Nota: No cálculo destes recursos não se incluem manuais 

escolares, nem documentos produzidos na própria escola. 
             Fonte: Lançar a Rede de Bibliotecas Escolares, 1996. 
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3. A Leitura 
 

3.1. Da aprendizagem da leitura à formação do leitor 

 

Ele continuará a ser um bom leitor se os adultos que o 

cercam alimentarem o seu entusiasmo em vez de tentarem provar a 

sua competência, se estimularem o seu desejo de aprender em lugar 

de lhe imporem a obrigação de recitar, se o acompanharem no seu 

esforço sem esperarem contrapartidas, se aceitarem perder noites 

em vez de procurarem ganhar tempo, se fizerem vibrar o presente 

sem acenar com a ameaça do futuro, se se recusarem a transformar 

em trabalho forçado o que era um prazer, se mantiverem esse prazer 

até se transformar em rotina, se edificarem essa rotina sobre a 

gratuidade da aprendizagem cultural, e se ele próprio descobrir o 

prazer dessa gratuidade. 

(Pennac, 2001: 53) 

 

3.1.1. A aprendizagem da leitura 

 

Não é objetivo do presente trabalho apresentar um estudo exaustivo sobre os processos de 

aprendizagem da leitura. Contudo, pretende-se compreender os fatores que influenciam a sua 

aprendizagem e, consequentemente, condicionam a formação dos futuros leitores.  

 Antes de iniciarmos uma abordagem aos processos de leitura, importa compreender o 

próprio conceito de leitura. Etimologicamente, o vocábulo ler procede do latim legere que significa, 

reunir, juntar, recolher, apanhar, captar (Cf. Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa, 1995: 

407), sinais gráficos traduzíveis em sons, em palavras. Neste sentido, como refere Dofs (1966), ler 

é entendido como o processo de aquisição de técnicas conducentes à capacidade de articular, 

decifrar com destreza caracteres impressos da palavra escrita (R. Dofs, et al 1996: 107, cit. por 

Silva, 2002: 114) e a estabelecer a relação entre grafemas e fonemas, traduzindo um código 

gráfico no código fonético que é a língua (A. Froissart, 1976: 16 cit. por Silva, 2002: 16). Contudo, 

a expressão ler também pode ser entendida como a extração do significado9 por detrás dos 

símbolos gráficos, que esconde a mensagem do texto. Mialaret, citado por Viana e Teixeira, refere 

que saber ler é ser capaz de transformar uma mensagem escrita numa mensagem sonora 

                                                           
9 Neste sentido, o Dicionário Verbo da Língua Portuguesa, associa ao vocábulo ler “ reconhecer os sinais 
gráficos de uma língua, formando mentalmente, ou em voz alta, os sons que esses sinais representam e 
associando-lhes um sentido (2006: 678).  
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segundo leis bem precisas; é compreender o conteúdo da mensagem escrita, de julgar e apreciar 

o seu valor estético (2002: 13). Assim, a expressão ler pode ser entendida sob duas perspetivas 

distintas, porém complementares da leitura (Rebelo, 1990-b: 72 cit. por Silva, 2002: 114), a grafo 

fonética, que permite a descodificação de grafemas, e a ideográfica10, através da qual é feita a 

interpretação dos significados por detrás dos símbolos gráficos.  

A linguística e a psicolinguística estabelecem uma estreita relação entre a leitura, a escrita 

e a linguagem. Neste sentido, Donahue (1987), citado por Rebelo, apoiando-se em diversos 

estudos refere que crianças com maus resultados na leitura são menos competentes que leitores 

com resultados normais na leitura numa grande variedade de tarefas fonológicas, semânticas e 

sintáticas (1993: 17). 

A linguagem humana é entendida como a faculdade de expressão e comunicação de 

pensamentos e sentimentos manifestada por meio de um sistema de signos convencionados, 

realizados oral ou graficamente, os quais constituem uma língua (Academia das Ciências de 

Lisboa, 2001). A sua aquisição é, como refere Pennac, um privilégio da espécie humana (2001: 

43), que se realiza de forma instintiva e progressiva pela criança, sendo fortemente determinada 

por um lado, pelo desenvolvimento cerebral e cognitivo e, por outro, pela exposição a um sistema 

linguístico11. O ato de ler é, pois, um processo que deve ser entendido sob múltiplas dimensões e 

que requer uma acessão pela aprendizagem de vários componentes. Na perspetiva da literacia 

emergente12, a aprendizagem da leitura é complexa quer do ponto de vista sociológico e 

psicológico, quer do ponto de vista linguístico (Notari, O’Connor, Vadasy, 2001). A este respeito, 

Sim-Sim refere que a leitura é um ato complexo, simultaneamente linguístico, cognitivo e afetivo 

(2006: 8). De igual forma, Friard, inspirado nos trabalhos de Proust, refere que nous voyons ainsi 

qu’on peut definir la lecture selon trois axes, Les modalités sensorielles, les opérations mentales et 

la mobilisation psychique qu’elle implique e sublinha: lire implique un apprentissage, une 

maturation à la fois sensorielle, neurologique e psychique. Subjacente a esta última definição, 

temos a noção de maturação, segundo a qual as diferentes aprendizagens inerentes ao ato de ler 

só terão eficácia se tiverem em conta o desenvolvimento mental da criança. A este respeito, 

                                                           
10 No dicionário Houaiss da Língua Portuguesa a palavra ler apresenta a seguinte interpretação: Percorrer 
com a vista (texto, sintagma, palavra), interpretando-o por uma relação estabelecida entre as sequências 
dos sinais gráficos escritos (alfabéticos, ideográficos) e os sinais linguísticos próprios de uma língua natural 
(fonemas, palavras, indicações gramaticais)  (2005: 2260). 
11 A investigação à volta do desenvolvimento da linguagem oral, da década de 70 do passado século, 
baseada nos trabalhos percursores de Dewey e Piaget, indicava um processo progressivo de construção de 
conceitos que culminava na aprendizagem da leitura (Sulzby & Teale, 1996). 
12 Por literacia entende-se as capacidades de processamento da informação escrita na vida quotidiana. 
Trata-se das capacidades de leitura, escrita e cálculo, com base em diversos materiais escritos 
(documentos, textos, gráficos), de uso corrente na vida quotidiana (social, profissional e pessoal) 
(Benavente, Rosa, Costa e Ávila, 1996: 4). A perspetiva da noção de literacia emergente tem os seus 
fundamentos teóricos nos trabalhos de Piaget relativos ao papel activo do sujeito na construção do seu 
conhecimento, nas teorias de Bruner relativas à aprendizagem pela envolvência activa do sujeito em 
múltiplas experiências e nas teorias de Vygotsky relativas ao papel da interacção social na aprendizagem 
dos indivíduos.  
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Norman Sprintall (1993) sublinha a importância da compreensão do desenvolvimento do sistema 

cognitivo das crianças para evitar forçar uma aprendizagem, por um lado, antes de estas terem 

capacidade para integrar tal aprendizagem e, por outro lado, deixar passar o tempo adequado a 

uma aprendizagem eficaz de determinadas competências.  

De igual forma, Jouve (1993), citado por Mateus, entende a leitura como uma activité 

complexe, plurielle, qui se developpe dans plusieurs directions (2009: 9). Jouve compreende a 

leitura como um processo que envolve cinco dimensões: 

1. Dimensão neurofisiológica – a leitura entende-se como um ato particular do 

comportamento humano, que evoca o recurso às suas capacidades; 

2. Dimensão cognitiva – que respeita à capacidade da criança para decifrar os signos 

linguísticos e compreender o seu conteúdo, com vista à transformação dos signos, das 

palavras e grupo de palavras, em elementos com significado. Esta tarefa exige um 

grande esforço e abstração por parte da criança; 

3. Dimensão afetiva – relativa ao envolvimento e às emoções que o texto desperta no 

leitor. A este respeito Jouve refere: si la réception du texte fait appel aux capacités 

reflexives du lecteur, elle joue également – et peut- être- surtout – sur son affectivité;  

4. Dimensão argumentativa – ainda que resultado de uma vontade criadora, o texto pode 

ser sempre alvo de crítica.  

5. Dimensão simbólica – o processo de leitura está sempre influenciado pelo contexto 

cultural do leitor e pelos esquemas dominantes da época. 

 

Sim-Sim, Duarte e Ferraz (1997) sublinham a ideia de esforço e persistência necessárias à 

aprendizagem da leitura: a leitura não é nenhuma atividade natural nem de aquisição espontânea 

e universal. O seu domínio exige um ensino direto que não se esgota na aprendizagem, ainda que 

imprescindível, da tradução da letra- som, mas que se prolonga e aprofunda ao longo da vida do 

sujeito (1997).  

 

 Passos, citado por Silva, refere que o ato da leitura é constituído por quatro etapas: 

- A perceção – Trata-se de um ato de natureza mental que compreende o reconhecimento, 

identificação e compreensão de signos grafológicos, segundo princípios pré-estabelecidos, por 

cada sistema linguístico. 

- A compreensão – que entende a interpretação da mensagem, isto é, a relação que o 

leitor estabelece com os aspetos filológicos, significantes e pragmáticos do texto. Esta tem em 

conta a determinação dos significados das palavras no contexto em que surgem, sendo para tal 

determinante as suas experiências passadas, conhecimentos/leituras pré-concebidas. A relação 

que o leitor estabelece com o texto é, por conseguinte, única porque condicionada pelo seu 

contexto histórico e social de leitura.  
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- A reação – relativa ao estimular da consciência crítica do leitor. Quando confrontado com 

o texto, o leitor tenderá a assimilar ou não a informação previamente compreendida. 

- A integração – relativa ao confronto da informação prévia do leitor, que faz parte do 

conhecimento pré-adquirido, dos esquemas cognitivos referentes à informação organizada, com a 

nova informação, dando origem a processos de inferência que decide sobre os esquemas a ativar 

para tratar a nova informação (2002: 117). 

 

Um processo de leitura tem em conta duas facetas, às quais Silva (2002) denomina de 

estrutura superficial ou emergente e a estrutura profunda ou latente. A primeira considera o ato de 

interpretação de uma mensagem desde a descodificação de signos gráficos até à assimilação de 

conceitos, segundo Titone (1989), citado por Silva (2002: 118). A segunda implica a participação 

ativa da personalidade do leitor, explicada pelo modelo holodinâmico13 de Renzo Titone, (Silva, 

2002: 118). As competências de leitura são determinadas pelo desenvolvimento das capacidades 

de interpretar os sentidos e significados que as palavras possuem em contextos definidos, isto é, 

a semântica e o poder de intervenção que possui perante determinadas situações e contextos, ou 

seja a pragmática.  

Assim, a leitura, como fenómeno do comportamento humano, apoia a sua compreensão 

nas dimensões sociológica, psicológica e biológica, devendo a sua análise compreender ciências 

como a sociologia, a antropologia cultural, a psicologia, a psicossociologia e as neurociências14.  

- A compreensão – que entende a interpretação da mensagem, isto é, a relação que o 

leitor estabelece com os aspetos filológicos, significantes e pragmáticos do texto. Esta tem em 

conta a determinação dos significados das palavras no contexto em que surgem, sendo para tal 

determinante as suas experiências passadas, conhecimentos/leituras pré-concebidas. A relação 

que o leitor estabelece com o texto é, por conseguinte, única porque condicionada pelo seu 

contexto histórico e social de leitura.  

- A reação – relativa ao estimular da consciência crítica do leitor. Quando confrontado com 

o texto, o leitor tenderá a assimilar ou não a informação previamente compreendida. 

                                                           
13 O modelo holodinâmico de Renzo Titone, Holodynamic Model of Language Behaviour and Language 

Learning (HDM) is an integrated whole person approach to language learning which attempts to explain the 

process of verbal communication as an aspect of personality. The Model is based on the view that language 

learning consists of integrated components of a behavioural and cognitive nature which are controlled by 

the learner`s personality structure (Titone, 1991:7). 

14A informação genética tem influência direta nos caracteres individuais e, por conseguinte, no 
comportamento individual e coletivo dos sujeitos. Em 2006, o Australasian Business Intelligence referia 
investigações realizadas pelo Queensland Institute of Medical Research das universidades australianas de 
Melborne e de Macquarie, nas quais se estabelecia estreita relação entre a informação genética e a 
capacidade de leitura.    
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- A integração – relativa ao confronto da informação prévia do leitor, que faz parte do 

conhecimento pré-adquirido, dos esquemas cognitivos referentes à informação organizada, com a 

nova informação, dando origem a processos de inferência que decide sobre os esquemas a ativar 

para tratar a nova informação (2002: 117). 

 

Um processo de leitura tem em conta duas facetas, às quais Silva (2002) denomina de 

estrutura superficial ou emergente e a estrutura profunda ou latente. A primeira considera o ato de 

interpretação de uma mensagem desde a descodificação de signos gráficos até à assimilação de 

conceitos, segundo Titone (1989), citado por Silva (2002: 118). A segunda implica a participação 

ativa da personalidade do leitor, explicada pelo modelo holodinâmico15 de Renzo Titone, (Silva, 

2002: 118). As competências de leitura são determinadas pelo desenvolvimento das capacidades 

de interpretar os sentidos e significados que as palavras possuem em contextos definidos, isto é, 

a semântica e o poder de intervenção que possui perante determinadas situações e contextos, ou 

seja a pragmática.  

Assim, a leitura, como fenómeno do comportamento humano, apoia a sua compreensão 

nas dimensões sociológica, psicológica e biológica, devendo a sua análise compreender ciências 

como a sociologia, a antropologia cultural, a psicologia, a psicossociologia e as neurociências16.  

 

 

Modelos explicativos do processo de leitura 

 

Das diferentes interpretações inerentes aos processos psicológicos/mentais utilizados 

pelos indivíduos no comportamento da leitura, surgiram os modelos de aprendizagem da leitura, 

que marcaram o ensino da leitura de diferentes épocas. 

São diversos os modelos explicativos dos processos mentais subjacentes ao ato de ler 

que, como refere Alarcão (1991), tentam explicar o processo que vai da receção visual dos sinais 

escritos ou impressos no papel até à compreensão do sentido do texto, isto é tanto no que 

                                                           
15 O modelo holodinâmico de Renzo Titone, Holodynamic Model of Language Behaviour and Language 

Learning (HDM) is an integrated whole person approach to language learning which attempts to explain the 

process of verbal communication as an aspect of personality. The Model is based on the view that language 

learning consists of integrated components of a behavioural and cognitive nature which are controlled by 

the learner`s personality structure (Titone, 1991:7). 

16A informação genética tem influência direta nos caracteres individuais e, por conseguinte, no 
comportamento individual e coletivo dos sujeitos. Em 2006, o Australasian Business Intelligence referia 
investigações realizadas pelo Queensland Institute of Medical Research das universidades australianas de 
Melborne e de Macquarie, nas quais se estabelecia estreita relação entre a informação genética e a 
capacidade de leitura.    
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respeita ao funcionamento do sistema no seu todo, como no que respeita às etapas de tratamento 

da informação. 

 Os modelos explicativos do processo de leitura são de três tipos (Sprenger-

Charolles, 1988: 35):  

1- Modelo ascendente – defende o ato de ler como a descodificação de grafemas, 

focaliza-se no texto como parte determinante no processo de leitura; 

2- Modelo descendente – defende que ler é compreender, valoriza o leitor em relação 

ao texto, fundamentalmente do que a sua mente retém de experiências e conhecimento; 

3- Modelo interativo/Modelo interacional – defende a interação dos dois modelos 

anteriores e encara o ato de ler como uma interação entre o sujeito e o objeto numa mútua 

influência; 

 

Segundo Alarcão (1991), o que distingue essencialmente os modelos explicativos do 

processamento de informação humana é a relação sujeito e objeto, considerando por sujeito 

aquele que lê, o leitor, e por objeto, o texto que é lido (1991: 75). Para Velásquez (2004), a 

diferença destes modelos reside na ponderação atribuída aos processos de perceção e cognição.     

 

MODELO ASCENDENTE 

 

Os modelos ascendentes dominaram o panorama do ensino da leitura até à década de 60, 

sendo influenciados pela corrente behaviorista e defendidos por autores como Philip Gough 

(1972), David LaBerge & Samuels (1974). Denominado modelo bas-haut/bottom-up17, concebe a 

leitura como um processo linear e progressivo de forma analítica e sintética da identificação das 

unidades básicas do texto para unidades mais alargadas: das letras para as sílabas, das sílabas 

para as palavras, das palavras para as frases, das frases para os parágrafos. Este modelo 

hierarquiza a informação de forma ascendente partindo da informação considerada básica, como 

a visual, a gráfica e a fonética, para procedimentos cognitivos complexos, ao nível da sintaxe e da 

semântica. Os autores deste modelo defendem a centralidade do processo no texto e na 

descodificação de grafemas, para transformar as mensagens escritas, por detrás dos signos, 

numa sequência de sons da língua, com vista à compreensão da informação escrita através da 

mediação fonológica.  

No ato de leitura, o leitor passa por diversas fases: fixação do olhar, formação da imagem 

icónica, identificação de caracteres, relação com os conhecimentos lexicais possuídos, 

representação fonética, retenção na memória primária, intervenção dos conhecimentos sintáticos 

                                                           
17 D. LaBerge &S.J. Samuels, 1977; B.L. Zakaluk & S.J. Samuels, 1988; S.J. Samuels & A.E. Farstrup, 

1992; Ph. B. Gough, et al., 1992, S.J. Samuels, 1994; D. LaBerge, 1995, citados por Lino Silva, 2002. 
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e semânticos para a definição do sentido. A aprendizagem da leitura é entendida como a 

apropriação das leis de descodificação e saber ler é saber usar corretamente essas operações. 

Contudo, este modelo não tem em conta o contexto que envolve as palavras, o conhecimento 

prévio do leitor, não sendo de igual forma valorizados os aspetos discursivos, pragmáticos, 

experienciais e situacionais, verificando-se uma ausência de retroação entre as várias operações 

de descodificação.  

Sim-Sim sublinha a importância deste modelo para a compreensão das etapas inerentes à 

aprendizagem da leitura, visto que destacam a importância grafema-fonema, que se sabe 

atualmente ser determinante para a descodificação fonológica que caracteriza a escrita alfabética 

(2006: 38).  

A defesa deste modelo para a aprendizagem da leitura apresenta, pois grandes problemas 

aos seus defensores dado que não responde à compreensão de determinados vocábulos como as 

palavras homófonas e a leitura dos surdos.  

 

MODELO DESCENDENTE 

 

A partir da década de 60, surgiu o modelo descendente de aprendizagem da leitura, que é 

influenciado pela linguística, pela psicolinguística, pela psicologia cognitiva e apresenta como 

autores Kenneth Goodman (1970) e Frank Smith (1971) (Goodman K.S., 1994 e F, Smith, 1980, 

citados por Lino, 2002: 122). Este modelo, designado de haut-bas/top-down, parte do pressuposto 

inverso do modelo ascendente. Sequeira sublinha a visão construtivista deste modelo que 

compreende a leitura a partir de um processo construtivo interno (1989: 70) e não por um 

“processo aditivo exterior”. Goodman (1994) salienta que a compreensão é condição 

indispensável à leitura, não sendo suficiente a identificação de grafemas. 

No modelo descendente, a leitura surge fundamentalmente como um processo dedutivo, 

onde o leitor infere o conteúdo do texto a partir da confirmação das hipóteses por ele levantadas. 

Para tal o leitor recorre às experiências acumuladas, aos conhecimentos pré-adquiridos sobre o 

tema e sobre a própria língua, num processo gradual de descodificação gráfica, sintática e 

semântica dos índices fornecidos pelo texto, que serve de base de recolha de amostras com vista 

à certificação das hipóteses levantadas.  

Na base deste modelo está a perceção da leitura como uma atividade psicolinguística que 

valoriza a compreensão da mensagem, que tem por base a experiência do leitor, que escolhe 

estratégias de leitura rápida, por associação, retirando do texto o mínimo de índices de que 

necessita para a sua compreensão, antecipando a sua análise, e deixa para segundo plano o que 

é redundante no texto. Desta forma, o leitor não necessita de ler todas as palavras do texto para 

ter acesso ao seu conteúdo, este é obtido através da experiência do leitor e das expectativas que 

alimente em relação ao seu conteúdo. 
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Para estes modelos, o acesso à informação faz-se a partir do domínio linguístico do sujeito 

leitor e dos seus conhecimentos relativos ao tema do texto, sendo estes os fatores que estão na 

base das diferenças de compreensão. Neste sentido, Silva (2002) refere que ler é compreender, 

antecipar, associar, confrontar o leitor com o texto para a verificação das hipóteses levantadas, 

apresentando-se a leitura como um processo dedutivo. Os bons leitores distinguem-se assim pela 

capacidade de construir significados através dos conhecimentos prévios mais do que em função 

da informação gráfica do texto.     

 

MODELO INTERATIVO 

 

 O modelo interativo é defendido, em 1977, por autores como M.J. Adams & A. 

Collins, Walter Kintsch & Van Dijk, Perfetti, Keith E. Stanovich e David E. Rumelhart. (Silva, 2002: 

123) Este modelo procura integrar os anteriores, numa visão aglutinadora das leituras que 

defendem, relativamente ao processamento de informação humana com vista à leitura. A leitura 

deixa de ser entendida como um processo linear mas símile que, como refere Sim-Sim a respeito 

destes modelos, exigem simultaneamente e em interação, a ativação de processos ascendentes e 

descendentes (2006:39). Desta forma, como defende Rebelo, os modelos interativos 

subentendem a ação conjunta de todas as fontes de informação, desde a identificação, o 

reconhecimento de letras, a sua tradução em sons como a compreensão, formulação de hipóteses 

e conjeturas para descobrir o seu significado (1993:54). 

 

Como refere Sim-Sim, a maior parte dos atuais conceitos de leitura têm em conta o modelo 

interativo, reforçando as palavras de Rebelo, por nós anteriormente referidas, um leitor fluente se 

serve, alternada e concomitantemente, de estratégias mistas (ascendentes e descendentes) para 

extrair significado de um texto lido (2006:40). 

O termo leitura apresenta uma visão mais amplificada mercê da contribuição da evolução 

científica nas áreas da análise textual, da linguística e da psicologia cognitiva. De uma atividade 

essencialmente grafoperceptiva, baseada na análise visual (Sim-Sim, 2006: 37), fundamentada 

nas teorias comportamentalistas estímulo-resposta, defendida até meados do século passado, a 

leitura passa a ser entendida como um processo mais globalizante, um processo que envolve a 

pessoa toda, sendo esta o centro do processo a desenvolver (Silva, 2002: 140). Assim, a leitura 

deixa de ser entendida apenas do ponto de vista da perceção, reconhecimento e interpretação 

dos signos gráficos e sua representação em sequências sonoras e passa a ser entendida como 

um processo complexo, simultaneamente linguístico, cognitivo, social e afetivo (Sim-Sim, 2006: 7-

8). 
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MODELO SOCIO-INTERACIONAL 

 

Contudo, atualmente o modelo mais defendido no ensino da didática da leitura é o socio-

interacional. Este compreende um avanço no modelo interativo ou interacional, considerando que 

a interação texto-leitor não ocorre no vazio. Por outras palavras, há diferentes aspetos contextuais 

que convergem para o significado do texto. O autor de um texto está envolvido por diversos 

contextos, nomeadamente aspetos cronológicos, a cultura, a história, a política, a religião, etc. Por 

outro lado, o leitor ao ler um texto, também traz os seus próprios contextos, o que pode fazer com 

que um mesmo texto tenha diferentes significados, entre leitores em situações diversas. O estudo 

O ensino da leitura na Europa: contexto, políticas e prática da EACEA/EURYDICE (2011), na 

análise apresentada aos resultados dos estudos internacionais, no âmbito da literacia em leitura, 

corrobora com este modelo quando afirma que (…) ao interpretar os resultados, é também 

importante ter presente que estudos comparativos de larga escala enfrentam vários desafios do 

ponto de vista metodológico: as traduções podem produzir significados diferentes, a perceção de 

algumas perguntas pode ser afetada pelo enviesamento cultural, a conveniência social e a 

motivação dos alunos pode variar em diferentes contextos culturais e até o programa político das 

organizações que realizam as avaliações internacionais pode influenciar o conteúdo da avaliação.  

 

A COMPREENSÃO EM LEITURA 

 

Os modelos subjacentes à compreensão do processo de leitura tornam mais ampla a sua 

conceptualização. Nos modelos ascendestes, a leitura parte da receção da informação para a sua 

compreensão preconizada nos modelos descendentes e termina na estruturação do conhecimento 

novo defendida pelos modelos interativos.  

Depois de uma breve abordagem aos modelos teóricos que sustentam o entendimento do 

ato da leitura, importa refletir sobre o seu principal objetivo, a compreensão. Alarcão refere-se à 

compreensão da leitura como a construção, por um sujeito leitor, de um modelo mental 

representativo do conteúdo expresso no texto e por este evocado, sendo uma atividade que 

envolve o processamento, ou seja, a identificação, organização e integração do novo trazido pelo 

texto no dado, já possuído pelo sujeito leitor (1991: 60). Sim-Sim (2006) sublinha que a 

compreensão do conteúdo do texto não é linear, e que ela depende fundamentalmente da 

interação de três fatores: do indivíduo/leitor, com determinadas caraterísticas psicolinguísticas e 

sociais; do texto, com caraterísticas literárias próprias; e do contexto de leitura. Interessa pois 

verificar de que forma estes fatores influenciam a compreensão do texto. No que respeita ao 

primeiro destes fatores, o indivíduo/leitor, é necessário ter em conta essencialmente a sua 
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fluência linguística18. Segundo Ferreira (2009) parece evidente e consensual que o desempenho 

da leitura está relacionado com as componentes da leitura, a descodificação e a compreensão e 

ambas contribuem para a fluência na leitura (Ferreira, 2009: 181). A leitura fluente é, neste 

sentido, característica de bons leitores. O National Reading Panel (2000) dirigiu uma pesquisa, na 

qual reconheceu quatro aspetos essenciais relativos ao ensino da leitura (Cf. Tabela 5). 

 

Tabela 5 - National Reading Panel (2000) 

Consciência fonológica Habilidade para ouvir e identificar sons nas 

palavras faladas. 

Correspondência grafema-fonema/princípio 

alfabético 

Aquisição da relação existente entre as letras 

da escrita e os sons da fala. 

 

 

 

 

 

 

Fluência 

Capacidade para ler um texto corretamente 

com exatidão, automatização e rapidez 

adequada. Concilia a capacidade de 

reconhecer palavras mecanicamente e a 

aptidão para ler sem dificuldade e com 

entoação apropriada, podendo o leitor 

concentrar a maior parte da sua atenção na 

compreensão. A fluência serve de ligação 

entre a identificação de palavras e a 

compreensão. 

Compreensão Capacidade para compreender, retirar 

significado do que se lê. 

 
 

A leitura foi analisada durante muito tempo sob o ponto de vista da perceção, porquanto os 

défices neste domínio eram considerados sobretudo visuais. Sem descurar os mecanismos 

visuais subjacentes ao ato de ler, é necessário ter em conta que a leitura é uma competência 

cognitiva, pelo que as variâncias de desempenho na compreensão do texto têm de ser entendidas 

sob estes dois aspetos. Estudos19 realizados neste âmbito revelam que o domínio linguístico é 

preponderante na compreensão da leitura, tanto no que respeita à expressão oral como à 

expressão escrita, revelando que a capacidade de descodificação, relacionada com os 

mecanismos sensoriais, ainda que importante, não é determinante nesta competência. Ainda no 

                                                           
18 A fluência linguística define-se pela precisão e rapidez na descodificação da informação (Sim-Sim, 2006: 

53) e decorre da prática da leitura. 

19 No estudo intitulado A compreensão da leitura nos alunos com baixa visão – Um contributo para a 

compreensão de diferenças visuais (2006), Sim-Sim partiu de uma amostra de 16 alunos do 4.º ano com 

diferenças de capacidade visual, dos quais 6 apresentavam visão quase normal, cinco baixa visão 

moderada e 5 baixa visão severa. Os estudos de Sim-Sim orientaram-se para dois fatores essenciais para o 

estudo da compreensão da leitura, a capacidade de descodificação e o domínio da oralidade no qual ficou 

patente que a leitura é uma competência sobretudo cognitiva na área da linguística. Os estudos mostraram 

que os fatores relativos aos maiores défices visuais condicionam sobretudo a descodificação, isto é, 

processos mentais simples,  sendo as variáveis de ordem linguística, subjacentes a  processos mentais 

complexos, que condicionam a compreensão do texto.  
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que respeita ao especto filológico, deve referir-se que as estruturas semânticas e sintáticas 

determinam mais fortemente a compreensão no processo de leitura do que o âmbito lexical (Leal 

& Roazzi, 1999). 

A identidade de género e as caraterísticas sociais do (s) grupo(s) de pertença também são 

fatores que devem ser tidos em conta no processo da aprendizagem da leitura. Segundo o 

relatório O Ensino da Leitura na Europa: Contextos, Políticas e Práticas, da EURYDICE de 2000, 

os fatores relacionados com os alunos, que maior impacto têm na aquisição de competências de 

leitura, são o género e o contexto familiar (2000: 13). No que respeita à identidade de género, 

estudos como Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA), Agência de Execução 

relativa à Educação, ao Audiovisual e à Cultura/ Rede EURYDICE (EURYDICE) e Progress in 

International Reading Literacy Study (PIRLS) revelam que as raparigas, de um modo geral, 

apresentam resultados superiores na compreensão da leitura, manifestando estes resultados 

correlação, não linear e instável, com o nível de desenvolvimento do país. No que respeita aos 

grupos de pertença, é de referirem o nível de conhecimento de vocabulário do leitor que, como 

refere Schreiber (1981), citada por Rasinski e Padak (2001), afeta determinantemente a 

compreensão do texto, principalmente quando o vocabulário é distinto do utilizado na oralidade. 

Araújo (2007) refere ainda que a falta de fluência na leitura, o deficiente conhecimento do 

vocabulário, a dificuldade na compreensão oral e a incapacidade para inferir significado 

condicionam a compreensão na leitura. 

No que respeita ao fator texto, os estudos20 demonstram que existe variabilidade na 

compreensão do texto tendo em conta o seu estilo. Assim, a prosa narrativa apresenta 

indicadores de maior compreensão do que o texto descritivo e expositivo. Os resultados destes 

estudos revelam que a maior capacidade de compreensão dos textos narrativos baseia-se em 

diversos fatores como a prematuridade da aquisição destas competências na oralidade, opinião 

partilhada por Stein e Glenn (1979), citados por Sim-Sim (2006), a estrutura do texto narrativo, 

para cuja interpretação o leitor necessita de recorrer sistematicamente a um único modelo mental, 

e no facto de este não pressupor tantos conhecimentos prévios para a sua interpretação. É de 

referirem que a própria temática do texto narrativo incide essencialmente em ações humanas, 

próximas portanto da realidade do leitor. O mesmo não se verifica nos textos informativos e 

expositivos, cuja temática incide sobre áreas específicas do conhecimento, exigindo do leitor 

domínio do tema. A compreensão de um texto depende ainda de fatores como o tamanho do 

texto, a identificação com a personagem do texto, interesse relativo do seu conteúdo, quantidade 

de conceitos, intensidade de informação expressa, quantidade de informação explícita (Zorrilla, 

                                                           
20 Cf. Referência a estes dados nos estudos a Caracterização do Nível de Literacia da População Escolar 

Portuguesa (Sim-Sim & Ramalho, 1993) e PISA 2000 (ME, 2001). 
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2001). A autora citada refere que o texto afeta a compreensão e os maus leitores são mais 

afetados pela variável texto do que os bons leitores. 

 Como refere Sim-Sim (2006), a utilização de metodologias ativas promove o 

desenvolvimento da compreensão da leitura, da autonomia do leitor e da autoanálise. Entre as 

metodologias referidas salientam-se a formulação a priori dos objetivos de leitura, a identificação 

do conteúdo central do texto, a formulação de questões e representações mentais do texto lido 

(Sim-Sim, 2006; Araújo, 2007). Stephen Krashen (2004) e Araújo (2007) sublinham o papel 

propulsor da leitura no desenvolvimento da compreensão do texto, referindo as leituras repetidas, 

a leitura recreativa, a leitura individual e em grupo como práticas dinamizadoras da fluência do 

vocabulário e da compreensão oral e escrita. Sim-Sim sublinha que a fluência da leitura resulta da 

eficácia das estratégias utilizadas e é essa eficácia que permite distinguir um bom de um mau 

leitor (2006: 207). 

 

A EMERGÊNCIA DA LITERACIA 

 

Tendo em conta os objetivos do presente estudo, fixaremos a nossa análise ao processo 

de leitura, nos aspetos linguísticos, social, cognitivo e afetivo, da abordagem ao conceito de leitura 

defendido por Sim-Sim (2006: 7-8). 

O aparecimento das competências leitoras na criança encontra o seu fundamento teórico 

nas teorias de Piaget, nas teorias de Bruner e Vygotsky. 

No que concerne à compreensão do especto cognitivo, importa referiremos estádios do 

desenvolvimento cognitivo, sustentados pelos trabalhos de Piaget. Este autor defende a existência 

de quatro estádios no desenvolvimento cognitivo das crianças, a saber: o estádio sensório-motor, 

dos 0 aos 2 anos; o estádio intuitivo ou pré-operatório, dos 2 aos 7 anos; o estádio das operações 

concretas, dos 7 aos 11 anos e o estádio das operações formais, dos 11 aos 16 anos de idade. 

O estádio sensório motor (0-2 anos) é caracterizado por um desenvolvimento cognitivo 

sustentado na atividade imediata dos sentidos. Trata-se de uma atividade intelectual 

iminentemente prática. 

No estádio intuitivo ou pré-operatório (2-7 anos), verifica-se um desenvolvimento 

significativo no pensamento cognitivo da criança. Nesta fase, as crianças revelam-se criativas, 

intuitivas sonhadoras, têm pensamentos mágicos e fantasias em abundância (Sprinthall et al., 

1993), e conseguem distinguir o real do imaginário, aprendem sequências de letras e 

compreendem sequências de números. Contudo, a maior transformação verifica-se ao nível da 

comunicação, onde as crianças se tornam um ser socializador e comunicativo, projetando-se do 

seu mundo fechado e solitário para a partilha social do seu conhecimento. Nesta fase, a 

frequência da pré-escola tem uma importância fulcral quer ao nível do desenvolvimento da 

socialização, quer ao nível do desenvolvimento linguístico da criança. O desenvolvimento das 
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competências intuitivas da criança abre portas ao desenvolvimento da linguagem e a iniciação da 

aprendizagem da leitura. É com a idade de 7 anos que se verifica o início da idade escolar da 

criança, em muitos países por se considerar que é neste momento que a criança apresenta as 

capacidades/competências necessárias ao início formal da leitura.  

No estádio das operações concretas (7-11 anos), Sprinthall et al., (1993) referem que as 

crianças são positivistas lógicas infantis que compreendem as relações funcionais porque são 

específicas e porque podem testar os problemas (1993: 108). Nesta fase desenvolvem-se as 

competências de compreensão e aceitação das regras funcionais, admitindo-as, contudo, como 

fixas, necessárias e arbitrárias. 

Por fim, o estádio das operações formais (11-16 anos), que marca a mudança de 

pensamento infantil para o de adolescente. Até esta etapa, o pensamento da criança centra-se no 

momento presente, reflete sobre quem é. A partir da adolescência, o indivíduo projeta-se no 

futuro, já é capaz de refletir sobre o que poderá ser. O pensamento do adolescente é auto 

reflexivo e descentrado de si próprio, questiona o seu próprio pensamento e o dos outros, 

compreende e aceita pensamentos diferentes sobre uma mesma situação ou objeto. 

O desenvolvimento cognitivo da criança, figurado no modelo de Piaget, não é contudo 

estanque, é gradual e evolutivo, podendo as diferentes fases de desenvolvimento ocorrer em 

idades distintas das preconizadas pelo modelo. 

As teorias de Vygotsky, relativas ao papel das interações sociais nas aprendizagens, são 

centrais na compreensão da emergência da literacia na criança. Como refere Pellegrini (2001), 

estas teorias consideram que a linguagem oral e a linguagem escrita se desenvolvem em 

contextos culturais concretos, onde o adulto ou um par mais letrado fazem a ligação (scaffolding) 

entre o conhecimento prévio e o conhecimento posterior da criança. 

 

3.1.2. A formação do leitor 

 

Ana Filipouski (1996) refere que o desenvolvimento da leitura compreende diferentes 

estádios e que estes acompanham as diferentes fases de desenvolvimento da personalidade da 

criança (Tabela 6).    
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Tabela 6 - Estádios de desenvolvimento da leitura e da personalidade 

Idade 
Caracterização do desenvolvimento da 

leitura 
Fases de desenvolvimento da 

personalidade 

3 - 6 
Anos 

Pré-leitura 
Compreende o desenvolvimento da 
linguagem oral, perceção e 
relacionamento entre imagens e palavras, 
som e ritmo; 

Pensamento pré-conceptual 
Construção de símbolos, 
mentalidade mágica, distinção eu/ 
mundo. 

6 - 8 
Anos 

Leitura compreensiva 
Leitura de textos curtos, leitura silábica e 
de palavras, ilustração facilitando a 
associação entre o que é lido e o 
pensamento a que o texto remete; 

Pensamento intuitivo 
Aquisição de conceitos de espaço, 
tempo e causa; ainda mentalidade 
mágica; autoestima; fantasia como 
instrumento e adaptação ao real. 

8 - 11 
Anos 

Leitura interpretativa   
Desenvolvimento da leitura, capacidade 
de ler e compreender textos curtos e de 
leitura fácil com menor dependência da 
ilustração, orientação para o mundo da 
fantasia. 

Operações concretas 
Pensamento descentrado da 
perceção e ação; capacidade de 
classificar, enumerar e ordenar. 

 
11 - 13 
Anos 

Leitura informativa ou factual 
Desenvolvimento da leitura, capacidade 
de ler textos mais extensos e complexos, 
no que se à ideia, estrutura e linguagem 
utilizadas, introdução à leitura crítica; 

Operações formais 
Domínio das estruturas lógicas do 
pensamento abstrato, maior 
orientação para o real, permanência 
eventual da fantasia 

13 - 15 
Anos 

Leitura crítica 
Capacidade de assimilar ideias, confrontá-
las com a sua própria experiência e 
reelaborá-las em confronto com o material 
de leitura.  

Operações formais 
Descoberta do mundo exterior, 
formação de juízos de valor.  

  

 

 Filipouski (1996) sublinha que a cada um dos estádios de desenvolvimento cognitivo das 

crianças e jovens adequam-se diferentes tipos de leitura. Assim, no denominado estádio de pré-

leitura, dos 3 aos 6 anos, adequam-se livros de imagens, rimas infantis, cenas individualizadas, 

histórias de animais falantes e contos de fadas simples; no estádio de leitura compreensiva, dos 6 

aos 8 anos, obras de aventuras no ambiente próximo, família, escola, comunidade, histórias de 

animais, contos de fadas, problemas infantis; no estádio de leitura interpretativa, dos 8 aos 11 

anos, contos fantásticos, contos de fadas, folclore, histórias de humor, animismo, aventura 

(primeiras inclinações); no estádio da leitura informativa, ou factual, dos 11 aos 13 anos, 

aventuras sensacionalistas (detetives, fantasmas, ficção científica, temas da atualidade, histórias 

de amor); no estádio de leitura crítica, dos 13 aos 15 anos, aventuras intelectualizadas, narrativas 

de viagens, conflitos psicológicos, conflitos sociais, biografias, crónicas, contos. 

Chall faz a sua definição dos níveis de leitura com base no percurso escolar do aluno. Para 

Chall existe um estádio anterior à aprendizagem formal da leitura correspondente ao 

desenvolvimento das competências linguísticas, ao surgimento da consciência fonológica e dos 

comportamentos emergentes de leitura. O estádio 1 de Chall enfatiza a relação do impresso com 

a oralidade, no estádio 2 verifica-se a confirmação do domínio do impresso e no estádio 3, o 
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domínio da ideia. No estádio 1 e 2 da leitura, Chall faz incidir o percurso da descoberta do 

princípio alfabético ao aperfeiçoamento da fluência na descodificação, a partir dos quais a 

criança/leitor já apresenta os instrumentos necessários ao enriquecimento lexical e dá lugar à fase 

da compreensão e da mestria, no estádio 3. O estádio 4 subentende a leitura como livre escolha, 

com objetivos definidos pelo leitor, sejam estes a aprendizagem e recolha de informação seja a 

distração ou o prazer da leitura. Este estádio é mais exigente a nível cognitivo e linguístico, tendo 

como principal característica a capacidade crítica dos alunos e a compreensão de diferentes 

perspetivas face às leituras feitas. No 5 estádio o leitor já apresenta capacidade de selecionar as 

suas leituras e constrói o seu próprio conhecimento através da análise, da síntese e da avaliação 

dos seus conteúdos (Chall, 1983: 21-22). 

 

 

3.2. A Mediação em Leitura 

 

Não se pode obrigar ninguém a ler, mas pelo 

menos temos a obrigação de criar condições e incentivos 

para que as pessoas, no nosso caso as crianças e os 

jovens, leiam. E seja pelo prazer que nos proporcionam, 

pela necessidade que deles (dos livros) temos, por razões 

de ordem prática, todos acabamos por precisar de livros. 

(Nunes, 1998: 169).  

 

 

 

A emergência das competências da leitura está muito condicionada pelo contexto cultural e 

social em que o indivíduo se insere, sendo uma prática social e não fruto de herança genética21 ou 

dom, ainda que, enquanto fator do comportamento humano, esteja dependente das suas 

faculdades psíquicas. A este propósito Ezequiel Silva (1998) faz a seguinte referência: Erra quem 

pensa que a leitura é uma questão de dom, herança genética ou “passe de mágica” (1998: 47). A 

aprendizagem da leitura é um processo simultaneamente totalitário e contingente; por um lado 

requer instrução, adquirida através do ensino formal, por outro admite-se que a sua aprendizagem 

                                                           
21  Contudo, Mário Lages faz referência a estudos que evidenciam a influência direta da cultura nos genes, nos 

carateres individuais e, por essa via, nos comportamentos coletivos. Esses estudos foram levados a cabo pela 

Queensland Institute of Medical Research da Universidade de Melborne e a Universidade Macquarie, referidas pelo 

Australasian Business Intelligence, em 2006 e estabelecem, claramente, o papel da genética nas capacidades de 

leitura dos indivíduos (Lages, 2007: 13).  
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se inicie, de forma informal, desde tenra idade22, como demonstram os comportamentos 

emergentes de leitura.  

O ato de ler é, como vimos, complexo e requer empenho, perseverança e determinação. 

Contudo, parafraseando Cerrillo (2006), importa frisar que esquece-se, com demasiada 

frequência, que se pode aprender a ler, mas que a experiência da leitura não se aprende, mas 

atinge-se pela emoção, por contágio e pela prática (2006:33).     

Neste sentido, importa refletir no papel mediador dos atores do meio social envolvente da 

criança, o seu núcleo familiar próximo, pais, irmãos, avós, entre outros, e educadores, através dos 

quais é estabelecida a ponte entre a criança e o livro.        

De forma sintética, poderíamos descrever o desenvolvimento do processo de 

aprendizagem da leitura através do triângulo criança/principiante na leitura, a família e a escola23. 

O primeiro elemento do triângulo, a criança/principiante na leitura, tem sido objeto de análise ao 

longo da nossa reflexão neste trabalho, pelo que iremos agora centrar a nossa atenção nos dois 

elementos com papel mediador no processo de aprendizagem das competências de literacia da 

leitura, a família e a escola. 

A criação de um ambiente promotor do desenvolvimento das competências de literacia 

oferece um conjunto de experiências significativas e oportunidades que devem ser proporcionadas 

desde a primeira idade. Estas experiências iniciam-se no contexto familiar e são fortemente 

marcadas pelo contexto social, interagindo estes fatores com o papel da escola.  

Não sendo a leitura uma questão do individuo, mas social, o leitor é um ser socialmente 

construído e as condições de construção do leitor estão relacionadas com os sentidos, as práticas 

e os valores que o meio envolvente lhe transmite. Neste sentido, o mediador do processo de 

leitura tem um papel fundamental na criação e desenvolvimento de estímulos para a motivação e 

o gosto pela leitura. 

  

 

                                                           
22 Ainda que a aprendizagem da leitura e a formação do leitor possam ocorrer em qualquer período da vida 
de um indivíduo, como refere Ezequiel: o leitor pode ser formado em qualquer período da sua existência, 
desde que exista trabalho, gerador de história, nesse sentido. Se for no período da infância melhor, mas 
isso não significa que, vencido esse período, o adolescente, o adulto ou o idoso não possa vir a se 
interessar e sentir paixão pela leitura (1998:54). O período da infância é o mais propício ao desenvolvimento 
dessa competência, por ser nessa etapa da vida que o indivíduo adquire um desenvolvimento cognitivo 
ajustado e propício ao seu desenvolvimento. Como refere Sprintall , ao qual já fizemos referência, 
Compreendendo quando e como os sistemas cognitivos se desenvolvem podemos evitar, por um lado, 
ensinar algo às crianças antes de estas estarem prontas para o aprender e, por outro lado, perder uma 
oportunidade de ouro por esperarmos muito para além do momento sensível (1993).  

23 José Morais (1997) refere-se ao processo de aprendizagem da leitura como uma peça representada por 

três atores, o aprendiz leitor, a família e a escola. 
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3.2.1. Na Família 

 

A família desempenha um papel central no desenvolvimento das competências da literacia. 

É o primeiro espaço de desenvolvimento linguístico da criança e de contacto com o livro, como 

refere Ezequiel da Silva (1998) ao defender que o processo de formação (do leitor) está vinculado, 

num primeiro momento, às caraterísticas físicas e sociais do contexto familiar, isto é, presença de 

livros, de leitores e de situações de leitura, que configuram um quadro específico de estimulação 

sociocultural (1998: 51). A mesma ideia é sublinhada por Bamberger (1986) ao referirem que a 

prontidão para a leitura24 é determinada, em grande parte, pela atmosfera literária e linguística 

reinante na casa da criança (1986: 71). O contacto com um ambiente propício à leitura desde 

tenra idade é pois um fator determinante do desenvolvimento do gosto e interesse pela leitura. 

Num estudo realizado por Whitehurst e Storch (2001), citado por Fernandes (2004), as influências 

do meio familiar apresentam grande correlação com o desenvolvimento das competências de 

literacia, destacando-se as caraterísticas parentais, com uma correlação muito elevada, ao nível 

vocabular, da formação académica, registo linguístico em casa, prazer e frequência na leitura 

(2004: 80). Num estudo de literacia realizado em Portugal, Benavente et al., (1996) verificaram 

que o nível de formação académica dos indivíduos é diretamente proporcional à variedade, 

qualidade e quantidade de comportamentos leitores. No mesmo estudo, Whitehurst e Storch 

(2001), apresentam uma correlação positiva elevada, com as competências de aquisição de 

vocabulário, conceitos e narrativa, ao nível do ambiente linguístico, no que respeita à frequência e 

duração da leitura conjunta de livros, número de livros em casa, frequência de bibliotecas e 

visibilidade de comportamentos literácitos em familiares.  

No que respeita à relação do desenvolvimento linguístico com os fatores sociais, é uma 

ideia bastante generalizada e aceite por diversos autores, contudo, no que respeita à relação 

unívoca entre contexto social e desenvolvimento das competências de literacia, não é linear, pois 

não explica o seu posterior desenvolvimento, níveis de desempenho e sucesso da leitura e da 

escrita (Fernandes, 2004: 80). 

Outro aspeto muito referenciado na literatura, relativa à influência dos fatores sociais na 

aquisição das competências de literacia, são os recursos socio económicos das famílias. Os 

aspetos atrás referidos como determinantes e condicionantes das aquisições de competências de 

literacia, em contexto familiar, são bastante característicos de determinadas classes sociais. Estes 

surgem como um fator delimitador da qualidade e frequência das interações da criança com o 

livro. Assim, importa que a família promova o contacto com livros desde tenra idade, como contar 

                                                           
24 O termo prontidão para a leitura tem em conta a noção de maturação, física e neurológica, segundo a 

qual a criança só poderá aproveitar a instrução quando está mentalmente madura.  
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histórias em voz alta, ainda que a criança não compreenda o conteúdo das leituras (Bamberger, 

1986: 71). 

Os dados do estudo PISA 2000 relacionam os melhores níveis de desempenho em 

literacia com a proveniência de famílias com mais recursos educacionais e acesso a bens 

culturais, com o interesse académico e o interesse social dos pais, medido através da quantidade 

e qualidade de interações com os filhos. Nos estudos de Sulzby & Teale (1996: 727-755), 

encontram-se correlações positivas, ainda que moderadas, entre o sucesso na leitura e o nível 

socioeconómico, as habilitações dos pais, a linguagem e a disponibilidade de livros em casa das 

crianças. De igual forma, Whitehurst (1998) relaciona os baixos recursos económicos das famílias 

com a baixa frequência de interação com livros ou outros materiais impressos, o baixo número de 

materiais didáticos de apoio à aprendizagem da leitura, a baixa interação entre pais e filhos em 

atividades de leitura partilhadas e maior distância entre o ambiente linguístico familiar e o pré-

escolar. Estas condicionantes ambientais limitam as competências da criança ao nível da 

semântica e da pragmática, ao nível do conhecimento do código alfabético, apresentando uma 

menor sensibilidade e consciência fonológica. Para este autor, a conjugação destes fatores, 

justifica a permanência das dificuldades de leitura e escrita em crianças oriundas de famílias de 

baixos recursos económicos. Num outro estudo, da responsabilidade de Whitehurst e Storch 

(2001)25, reforçam-se as convicções de que os contextos e fatores sociais influenciam, de forma 

determinante, o desenvolvimento das competências de literacia das crianças, revelando-se o meio 

familiar basilar na aquisição dos conceitos e do vocabulário26.  

Suportado em diversos estudos, Spiegel traçou um perfil das caraterísticas de pais de 

leitores de sucesso, baseado nas condições existentes no meio familiar, nos objetos, nas 

situações de promoção da leitura e nas relações entre os pais/educadores e as crianças. Dixie 

Spiegel defendeu que estes pais leem para os seus filhos frequentemente, procuram fornecer 

artefactos de alfabetização, são modelos influentes de leitores, fomentam interações efetivas com 

os filhos com vista o ajudá-los a aprender como extrair significado do texto e a utilizá-lo com 

sucesso nas situações escolares (2001: 96-99). 

 

A família parece ser o sistema mais eficaz e económico de promover e sustentar o 

desenvolvimento da criança. Sem envolvimento da família, as intervenções estarão muito 

provavelmente votadas ao fracasso, e os pequenos efeitos obtidos tenderão a desaparecer uma 

vez terminada a intervenção (Bronfenbrenner cit. por Wasik et al., 2001: 448). 

 

                                                           
25 Estudo realizado por Whitehurst e Storch (2001), onde foi acompanhado um grupo (amostra) de 367 

crianças entre os 4 anos e o 2.º ano do 1.º ciclo do Ensino Básico.   
26 Correlação elevada (0,63) entre as competências exterior-interior (conceitos e vocabulário) e as 

influências globais do meio familiar.  
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3.2.2. Na Escola 

 

Ainda que seja amplamente reconhecida a importância do meio social para o 

desenvolvimento das competências da literacia da leitura, a escola é um dos mais diretos 

mediadores entre a criança e o livro e assume um papel central no seu ensino formal. À escola 

compete a formação da criança no uso do código linguístico, tornando-se a leitura uma ferramenta 

de utilização diária, transversal ao currículo escolar. Contudo, a proximidade da leitura às práticas 

curriculares confere, muitas vezes, um carácter conotativo à leitura, relacionando-a com a 

avaliação e as obrigações escolares. A este respeito, Arguelles salienta que a leitura realizada em 

contexto escolar, pela sua natureza compulsiva e pela frequente ligação a uma vertente avaliativa, 

tem gerado, nos alunos, a premissa de que ela possui fundamentalmente uma função prática, que 

não tem em conta o interesse pessoal (2004:27). Vitor Moreno (2003), por sua vez, é da opinião 

que os leitores se formam em casa e não na escola atribuindo a esta, essencialmente, a função 

de desenvolver nos alunos capacidades e estratégias cognitivas, designadamente as que 

capacitam os alunos para a leitura, como refere o autor: los lectores, caso de que se hagan, se 

hacen en casa; no en la escuela, ni en el instituto. En la escuela, y sobre todo en el instituto, más 

bien se deshacen (2003).  

Estas posições contrastam com a atual posição de diversos autores que defendem que 

para além de proporcionar a aprendizagem instrumental (da leitura), a escola é ainda considerada 

responsável pela criação de hábitos de leitura, ainda que seja assumida a necessidade de que 

esta seja partilhada com o contexto familiar.   

A escola é um dos mediadores mais próximos entre a criança e o livro. Esta realidade 

torna-se efetiva e determinante desde o jardim de infância, principalmente em meios socio- 

culturais desfavorecidos, onde se encontram com frequência crianças com baixa interação com o 

livro. Note-se porém que diversos estudos mostram que mesmo alunos provenientes de meios 

sociais que não privilegiam a leitura podem ser leitores motivados e empenhados desde que a 

escola e a sociedade lhes forneçam desde a infância experiências estimulantes com o livro 

(Palmer, Gambrell & Marinak, 1997). 

As próprias orientações curriculares do Ministério da Educação para a educação pré-

escolar sublinham a importância da análise precoce dos comportamentos de leitura e escrita, 

fazendo referencia a que não há hoje em dia crianças que não contactem com o código escrito e 

que, por isso, ao entrar para a educação pré-escolar, não tenham algumas ideias sobre a escrita 

(Ministério da Educação, 1997: 65). As orientações que emanaram deste documento tiveram em 

vista frisar a importância da necessidade de partir do conhecimento prévio da criança em relação 

à leitura e à escrita para que esta contacte com as diferentes funções do código escrito. Não se 

trata de uma introdução clássica à leitura e à escrita, mas de facilitar emergência da linguagem 
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escrita. Esta abordagem à escrita situa-se numa perspetiva da literacia enquanto competência 

global para a leitura da realidade, das imagens e de saber para que serve a escrita, mesmo sem 

saber ler formalmente (Ministério da Educação, 1997: 65-66). Estas orientações tiveram o objetivo 

de frisar a importância da intencionalidade na educação para o contacto com o código escrito 

desde muito cedo. Numa perspetiva da literacia emergente, a investigação relativa à 

aprendizagem da leitura e do desenvolvimento de competências da literacia realça a continuidade 

entre a aquisição de competências da literacia antes e depois da aprendizagem formal da leitura 

(Neumam & Dickinson, 2001; Sulzby & Teale, 1996 cit. por Fernandes, 2004: 63). 

Bons resultados ao nível da consciência fonológica, isto é a capacidade de identificar e 

manipular as componentes fonológicas das unidades linguísticas de uma forma controlada e 

consciente (Chard, Simmons & Kameenui, 1998; Viana, 1998, cit. por Fernandes, 2004: 64) 

apresenta-se como um indicador, ao nível do ensino pré-escolar, de bons resultados em leitura no 

início do ensino básico (1.º ano) (Scanlon & Vellutino, 1997).  

Num estudo posterior conduzido por Scanlon e Vollutino (2001)27 e referido por Fernandes 

reforçam-se as conclusões tiradas no estudo anterior, onde se observa o sucesso no treino e 

desenvolvimento da consciência fonológica, em crianças cujo risco de insucesso na aprendizagem 

da leitura e escrita havia sido avaliado no jardim de infância, através de ações e programas 

individualizados de remediação (Wagner, Torgesen & Rashotte, 1997; Clay, 1985), onde se 

verificou que muitas das dificuldades apresentadas pelas crianças no processo de iniciação à 

leitura e escrita têm origem em défices de instrução e experiência (Clay, 1993) e, para o autor, os 

dados recolhidos parecem apontar para a vantagem da iniciação precoce de atividades 

formalmente orientadas para a iniciação à aplicação de programas de remediação da leitura (Clay, 

1985) (Fernandes, 2004:66-67).      

Outro dos aspetos a referir é a riqueza do vocabulário e dos conhecimentos de oralidade 

revelados pelas crianças, apontados por diversos estudos como preditores do sucesso da 

aprendizagem da leitura (Whitehrst & Lonigan, 2001). Como já havíamos referido no tópico 

anterior, relativo à família, este indicador parece estar muito relacionado com o nível social em 

que a criança se insere e o ambiente literácito em casa.  

A riqueza de vocabulário e a sensibilidade fonológica apresentam grande correlação com 

as competências de leitura nos pré-leitores e mostra-se fundamental para o sucesso académico. 

Quando é proporcionado à criança o contacto com novos conteúdos, sugerindo a riqueza do seu 

vocabulário, verifica-se que esta é transportada a novos conceitos, novas realidades, que por sua 

vez lhe possibilitam uma maior capacidade de compreender o que lê ou escuta. Neste sentido, o 

ensino pré-escolar revela-se muito importante proporcionando à criança a aprendizagem de um 

                                                           
27 O estudo de Scanlon e Vellutino contou com uma amostra de cerca de 1400 alunos e avaliou as suas 

competências leitoras desde o último ano do jardim de infância até ao 1.º ano do 1.º ciclo.  
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número muito significativo de novas palavras (Baker et al., 1998). Esta expansão do vocabulário 

da criança em idade pré-escolar revela-se um fator determinante para o sucesso académico em 

geral, como acima referimos, e para a aprendizagem da leitura e da escrita em particular 

(Dickinson et al., 2003; Baker et al., 1998).  

 

 

3.3. Motivação: O papel da motivação na formação do leitor 

 

A falta de hábitos de leitura é sentida como um problema inerente à atual educação dos 

nossos jovens. O próprio sistema de ensino não deixa de ser alvo de críticas, por um lado, porque 

é notória a desvalorização que a literatura tem sofrido nos programas do ensino secundário 

(Bártolo, 2004: 139), por outro, pelos défices de literacia da leitura que os alunos apresentam ao 

chegar a este nível de ensino.  

Como anteriormente referimos, a formação do leitor é anterior à aprendizagem formal da 

leitura e está condicionada a diversos fatores, uns inerentes ao desenvolvimento cognitivo do 

indivíduo/criança, outros relativos ao contexto sociocultural em que este se insere. Contudo, volta-

se a frisar que os autores são unânimes em referir que embora o contexto social seja muito 

importante na formação inicial do leitor (ou do pré-leitor), ele não explica, por si só, e não 

condiciona de forma determinante o posterior desenvolvimento das competências da literacia da 

leitura.  

A motivação para a leitura pode e deve preceder a sua aprendizagem formal, e supõe uma 

ação particular e eficaz da parte de todos os meios envolventes à criança, a família e o círculo 

social próximo, o jardim de infância, entre outros, e deve ter em conta que motivar uma criança 

para a leitura não depende tanto de a fazer rodear de livros, mas principalmente do tipo de 

experiências com livros que lhe seja proporcionada (Baker & Scher, 2002, citados por Bártolo, 

2004). A este respeito Juan Mata refere que a ausência de livros nem sempre constitui uma 

condenação, podendo, paradoxalmente, ser até um estímulo. Dado que um meio propício é uma 

vantagem, mas não uma garantia (2004: 134). 

 Guthrie & Wigfield (1997), na obra Reading Engagement, frisam a importância da estreita 

articulação e interação entre o compromisso individual (o querer ler, o envolvimento, o interesse, 

as expectativas e as estratégias associadas a essa motivação) e os contextos de aprendizagem (a 

autonomia e responsabilização do aluno, a coerência e articulação de um currículo que se centra 

na leitura e na literatura para, a partir daí, promover o desenvolvimento de competências 

cognitivas, as interações sociais, etc.).  

Rosenblatt (1978) sublinha que a motivação para a leitura deve entende-la como uma 

dupla experiência, uma de natureza cognitiva, que supõe a garantia de todas as condições para o 
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saber-fazer desta competência, olhando-a não apenas como mera atividade complementar, 

unicamente de apoio a outros propósitos, e outra de natureza afetiva, pela criação e conquista de 

variados espaços de leitura, com lugar à partilha comunitária de significados e onde a leitura 

possa fluir e ser desfrutada por todos e contribuir para o aumento do grau de literacia de todos os 

indivíduos das nossas comunidades. Podemos compreender neste sentido as estratégias do 

Plano Nacional de Leitura, que tem procurado propiciar espaços alternativos ao espaço escolar e 

às bibliotecas, para a promoção da leitura e a formação de comunidades leitoras.     

  

 

3.3.1. Dimensões do construto – Motivação para a leitura 

 

 Lemos (1993), citado por Bártolo, refere que o comportamento motivado é explicado por 

três tipos de construtos, crenças nas capacidades próprias, valor/desejabilidade e objetivos (2004: 

140). Na análise, da motivação importa compreender os motivos que levam um indivíduo a 

envolver-se em determinadas atividades e a empregar determinado esforço/tempo na sua 

realização. 

O papel da motivação no desenvolvimento de competências leitoras é incontornável e 

apresenta-se como um dos fatores que mais afeta o sucesso na leitura (Gambrell, 1996; Ng et al., 

1996; Oldfather & Dahl, 1994; Schunk & Zimmerman, 1997; Sweet & Guthrie, 1994; Wigfield, 1997 

cit. por Bártolo, 2004: 143).  

Bártolo refere que tendo por base diversos estudos relativos à análise da motivação, os 

investigadores assimilaram as 11 dimensões do construto motivação para a leitura (Tabela 7). 
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Tabela 7 - Dimensões do construto versus motivação para a leitura 

Dimensões Explicação do construto 
Tipologia de 

construto 

Eficácia na leitura 
- Relativa à crença de que se pode ter sucesso na 

leitura Crenças na eficácia e 

competência 
Desafio na leitura 

- Relativo à satisfação de dominar ou assimilar 

ideias complexas do texto 

Curiosidade na leitura 
– Relativa ao desejo de aprender acera de um 

tópico particular de interesse pessoal 

Motivação intrínseca:  

Valores e objetivos da 

aprendizagem 

Envolvimento na 

leitura 

- Entendido como o prazer obtido na leitura de um 

livro ou artigo bem escrito, sobre um assunto 

interessante 

Importância na leitura 
- Relativo à importância que a leitura tem para o 

sujeito 

Leitura para o 

reconhecimento 

- Relativa ao prazer de receber uma recompensa 

tangível de aprovação pelo sucesso na leitura 
Motivação extrínseca 

Leitura para notas 
- Referente ao desejo de ser favoravelmente 

avaliado pelo professor 

Competição na leitura 
- Relativa ao desejo de suplantar os outros na 

leitura 

Objetivos de 

realização 

Leitura por razões 

sociais 

- Referente ao processo de partilha de ideias 

obtidas na leitura com amigos e familiares 

 

Concordância na 

leitura 

- Referente a ler devido a um pedido ou objetivo 

exterior 

 

Evitamento na leitura 
- Respeitante a evitar ler sempre que não é 

diretamente solicitado 

 

Nota: Tabela adaptada in Bártolo, 2004: 145. 

  

 

Wigfield (1997) comprovou empiricamente estas onze dimensões da motivação, através de 

análise fatorial, tendo verificado que o construto motivação para a leitura é multidimensional. Os 

resultados deste estudo apontaram para três grandes conclusões: 1.ª a correlação positiva das 

várias dimensões da motivação revela que as crianças são motivadas para a leitura por fatores 

intrínsecos e extrínsecos, cumulativamente; 2.ª a verificação de uma correlação negativa entre 

evitamento e outras dimensões da motivação mostra que crianças motivadas por diferentes 

fatores, não querem evitar a dificuldade e o desafio da leitura; 3.ª a relação positiva entre 

evitamento e competição sugere que os professores devem ter cuidados especiais com as leituras 

competitivas (Wigfield, 1997. cit por Bártolo, 2004: 146). Para esta última conclusão, o autor 

chama a atenção que a relação positiva entre evitamento e competição pode significar que o 

excesso de competição pode levar ao evitamento da leitura ou que sujeitos que evitam ler dizem 

estar motivados por razões competitivas (Fernandes, 2004: 146). Em qualquer caso, o autor 
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chama à atenção de que esta conclusão lança um alerta para a planificação de atividades de 

leitura nas turmas assentes na competição, dado que esta pode minar a motivação intrínseca dos 

alunos empenhados na leitura e, a longo prazo, pode desacelerar a leitura voluntária. 

Oldfather & Wigfield (1996) organizam os onze construtos da motivação para a leitura em 

três domínios: crenças acerca do eu, onde a motivação para a leitura nasce da consciência de si 

e da crença da sua competência enquanto leitores e escritores; crença acerca da literacia, 

referente à motivação para a aprendizagem da leitura quando esta é percecionada pelos alunos 

como uma atividade intrínseca e relevante para o sujeito, que responde aos seus objetivos, 

relacionando-a com a informação e compreensão; relação com a comunidade de apoio à 

leitura, depreendendo-se deste ponto que a motivação para a leitura nos alunos está fortemente 

condicionada pelo meio, pelos ambientes literácitos em que se inserem e pela tipologia de 

interações com a leitura que lhes são proporcionadas. Sublinha-se aqui a importância de conceber 

espaços/ambientes de promoção da leitura com abundância de textos, ou com textos ricos e 

significativos, que permitam a partilha estimulante de ideias com colegas, professores e 

encarregados de educação, permitindo que a experiência da leitura seja colaborativa e social e 

pessoalmente significativa para todos os membros. 

O empenho do leitor no processo de leitura é um fator motivacional muito importante dado 

que define a capacidade deste para adquirir as competências e as motivações para lerem com 

fins diversos, tais como adquirir conhecimento, realizar uma tarefa, interpretar a perspetiva de um 

autor, partilhar reações a histórias ou textos informativos, evadir-se para o mundo literário 

(Bártolo, 2004: 147). O fator empenho tem em conta o envolvimento, definido como a capacidade 

que o indivíduo adquire para se centrar na realização da tarefa, independentemente do tempo 

despendido na sua eficaz concretização. Estes dois conceitos levam-nos também a refletir no fator 

interesse, enquanto variável individual relacionada com emoções positivas e o aumento do 

conhecimento (Bártolo, 2004: 148).  

 

 

3.3.2. Práticas de escola versus motivação para a leitura 

 

Como referimos anteriormente, o papel da escola no ensino, promoção e motivação para a 

leitura é incontornável, uma vez que é neste contexto que as crianças, normalmente, aprendem a 

ler e estabelecem a maior parte das interações com a leitura. Torna-se pois importante a 

identificação de práticas de escola promotoras da motivação para a leitura, desde a sua 

aprendizagem até à aquisição de hábitos consolidados de leitura, isto é de leitores empenhados. 

Gambrell (1996), citado por Bártolo refere que o leitor empenhado é motivado, bem informado e 

estratégico e socialmente interativo (Bártolo, 2004: 151).  
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Bártolo, referindo-se aos trabalhos de Gambrell & Morrow (1996) diz que a motivação para 

a leitura apresenta três dimensões fulcrais em contexto de ensino: desafio - que respeita à 

perceção da criança de crença na sua capacidade quando verifica o sucesso em tarefas 

entendidas como desafiadoras; escolha – que respeita ao entendimento de que o envolvimento e 

a implicação dos alunos na sua própria aprendizagem, através da escolha de tarefas de ensino, 

torna as tarefas mais motivadores e, por conseguinte, aumentam o interesse e a implicação dos 

alunos na realização da tarefa; colaboração – referente às teorias decorrentes do estudo da 

motivação (na leitura) que asseguram que a aprendizagem é facilitada pela interação entre pares, 

reconhecendo a natureza social da aprendizagem da literacia. Diversos estudos sobre leitura 

mostraram que a colaboração promove o sucesso, níveis elevados de cognição e a motivação 

intrínseca (Bártolo, 2004: 152-153). 

 

 Palmer, Codling & Gambrell (1994), citadas por Bártolo, num estudo com crianças do 3.º e 

5.º anos, relativo à sua motivação para a leitura, constataram que os fatores motivacionais mais 

relevantes para as crianças são as experiências anteriores com livros, as interações sociais 

acerca dos livros, o acesso aos livros e a escolha de livros.  

O primeiro dos fatores, as experiências anteriores com livros, apresenta-se como o que 

apresenta maior conexão com a motivação para a leitura, podendo este facto se relacionar com a 

perceção de competência para as práticas de leitura com êxito.   

O segundo fator, as interações sociais acerca dos livros, mostra que as crianças fazem 

escolhas de leituras muito influenciadas pelas referências feitas por amigos e colegas, pelos 

professores ou pelos pais. Já se referiu anteriormente o papel das interações sociais na motivação 

para a leitura e no desenvolvimento da literacia. Neste sentido, os alunos também mostraram que 

falam com os amigos dos livros que leem e gostam de acompanhar coleções. Outro aspeto que o 

estudo revelou como significativo para a escolha de livros por parte das crianças é a influência dos 

meios de comunicação social nas suas escolhas, isto é as crianças mostraram que também 

escolhem livros que são referidos em filmes, em programas televisivos, de que tiveram acesso 

áudio, entre outros. Este aspeto também se revela importante no sentido em que nos fornece 

informação relativa aos meios de promoção e motivação da leitura e sobre plataformas e meios de 

expor a leitura às crianças.    

O terceiro fator, o acesso aos livros, revelou-se fundamental na motivação para a leitura, 

tendo os alunos manifestado que o acesso à biblioteca (de turma) é para eles muito importante, 

pois selecionam aí os livros que mais gostam de ler, o que frisa bem a importância de adquirir 

títulos relevantes para as crianças nas bibliotecas escolares. A posse de uma biblioteca pessoal, 

em casa, também se mostrou relevante para as crianças, bem como a receção de livros como 

presente e a leitura de coleções. Por este motivo percebe-se a importância de fomentar nas 
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escolas eventos promotores de aquisição de livros e programas com vista à oferta de livros às 

crianças, dando a estas a oportunidade de ter os seus próprios livros. 

O quarto fator, a escolha de livros, relaciona a motivação para a leitura com a escolha de 

livros por parte dos alunos. Este fator relaciona-se com o prazer na leitura e a procura de 

experiências de leituras prolongadas. Por outro lado, este fator também se relaciona com as 

interações sociais acerca dos livros, isto é, os alunos sentem-se motivados quando podem 

escolher as suas leituras. Contudo, as suas escolhas são fortemente influenciadas pelas 

recomendações de leituras feitas por amigos, pais e professores, como se referiu no segundo 

fator.  

Quando se aborda a questão da leitura e da motivação dos alunos para a leitura, um dos 

aspetos que se tem imediatamente em conta é a quantidade e tipologia de leituras que estes 

fazem. Este aspeto é, aliás, claramente patente nos estudos nacionais e internacionais relativos à 

leitura.  

Porquanto, estudos como o de Sim-Sim indiciam uma correlação positiva entre a 

quantidade de leituras, o nível de leitura e o nível geral de realização escolar. Estes dados 

apontam no sentido de que a leitura fomenta a leitura e de que as crianças que apresentam 

hábitos consistentes de leitura terão maior probabilidade de continuar a ser boas leitoras e vice-

versa (Sim-Sim: 1994: 131-143). Por outro lado, uma maior motivação intrínseca para a leitura 

está relacionada com um maior dispêndio de tempo diário nesta tarefa e é preditor de que o façam 

no futuro. 

Estes dados mostram-nos que a escola se encontra numa situação privilegiada para a 

motivação para a leitura através da biblioteca escolar, dos conselhos de turma, dos diferentes 

departamentos, do trabalho em sala de aula, do trabalho colaborativo com os encarregados de 

educação e, sobretudo, através da interação de todos os atores constituintes do meio social da 

criança e relevantes para o desenvolvimento da motivação para a leitura.  

 

 

3.3.3. O incentivo à leitura  

 

O incentivo/motivação para a leitura passa pois por desenvolver estratégias/atividades e 

programas, quer em micro ambiente, o trabalho em contexto de pequeno grupo como a turma, 

quer em macro ambiente, como a escola, a comunidade local e num âmbito mais alargado, a nível 

nacional. 

A promoção do incentivo/motivação para a leitura tem de ter em conta o processo contínuo 

de desenvolvimento das competências cognitivas e linguísticas da criança, com vista à aquisição 

de competências de literacia, que exige necessariamente que a criança se envolva na atividade. 
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Um programa de desenvolvimento de literacia assenta em atitudes positivas para com a leitura 

permitindo, que esta se torne um hábito estável e consistente ao longo da vida dos indivíduos 

(Morrow & Gabrel, 2001, cit. por Fernandes, 2004: 78).  

No que respeita às crianças, a motivação para a perícia relaciona-se fortemente com a 

motivação para a realização, para a capacidade de a olhar sob o ponto de vista da autoeficácia. 

Já referimos neste trabalho que o grau de instrução dos pais, o seu nível económico e sentimento 

de autoeficácia influenciam as suas convicções e as relações destes com os seus filhos. Por este 

motivo, o jardim de infância tem um papel de grande relevo na motivação da criança para as 

competências de literacia, não só proporcionando atividades com vista ao seu desenvolvimento, 

como na adoção de estratégias motivadoras da leitura. Nolen sublinha a importância da 

elaboração conjunta de atividades para a motivação das crianças, e alerta para a tipologia de 

tarefas, materiais utilizados e contextos. A autoavaliação, a expectativa, o envolvimento da criança 

na realização da tarefa, a persistência, entre outros, são importantes indicadores motivacionais 

aos quais o educador deve estar atento (2001: 95-142). Importa igualmente referir que a relação 

afetiva que o educador/professor estabelece com as crianças determina que estas respondam aos 

objetivos traçados (pelo educador) como indiciadores de sucesso na atividade. 

O sucesso de determinada medida ou programa de motivação para a leitura mede-se logo 

à partida pela capacidade que esta teve de promover o empenho na realização da tarefa. Assim, 

as propostas de intervenção, que se encontram na literatura, apontam por um lado, para a criação 

de ambientes geradores de motivação (Gambrell & Morrow, 1996 cit por Bártolo, 2004: 158), por 

outro apoiam-se no desenvolvimento de tarefas e atividades específicas, suportadas na 

experiência docente, entendidas como medidas de sucesso na motivação para a leitura. 

Como já se referiu, um dos meios de promover a motivação para a leitura é a adoção de 

estratégias/ atividades entendidas como medidas tendentes ao sucesso.  

A promoção da motivação para a leitura deve preceder a sua aprendizagem formal, tanto 

em contexto familiar como no jardim de infância.   

Bártolo apresenta um conjunto de propostas estratégias para promover a motivação para a 

leitura, fundamentadas nos conhecimentos relativos ao construto motivação para a leitura e na 

sua própria experiência, separando-as em dois grupos: o jardim de infância e a escola (1.º ciclo).  

No caso do jardim de infância, Bártolo (2004) faz referência à leitura domiciliária, feita a 

partir de livros escolhidos na biblioteca do jardim de infância, com o intuito de solicitar aos 

encarregados de educação a sua leitura, a valorização de leitura de histórias pelo educador feitas 

em momentos de relevo e utilizadas como dinamizadoras de outras atividades, o reconto de 

histórias feito pelas crianças com registo por escrito e a possibilidade de exploração gráfica do 

conto através da ilustração da história, e relacionar a leitura a outras formas de expressão, como o 

desenho a pintura e a dramatização (Bártolo, 2004: 178). 
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No caso da escola (1.º ciclo) o autor sublinha a importância do contacto precoce com 

textos de boa qualidade literária, independentemente do estilo literário e da metodologia utilizada, 

refere a importância de que o professor leia diariamente em sala de aula e seja visto como um 

modelo a imitar, deve promover a exploração das leituras, não se limitando a perguntas factuais e 

diretamente relacionadas com o conteúdo do texto, mas provocar a imaginação da criança e 

explorar nela a capacidade de recriar e de se posicionar pessoalmente ante o conto. É referida a 

importância da biblioteca de turma que promova a leitura domiciliária, mesmo antes de a criança 

dominar a leitura e dedicar tempo da aula para falar das leituras que fizeram ou que ouviram, 

trabalhar a história a partir de elementos gráficos, desenho, pintura, ilustração do conto, 

dramatização das histórias, representação dos contos através de teatrinhos, entre outros. 

Também é sublinhado que o livro utilizado pelo professor para a leitura à turma deve ficar na sala 

de aula. O professor deve explorar a leitura de histórias cada vez mais longas, fazendo as 

interrupções em momentos importantes do conto, com vista a promover a expectativa, a explorar 

a criatividade e a curiosidade das crianças para o desenrolar da história. 

Outro dos meios de incentivo à leitura é a adoção de programas de motivação. Bártolo 

(2004) faz referência a quatro programas de cariz internacional de incentivo à leitura: o All 

American Reading Challenge, promovido pela Mc Donald`s, American Library Association e 

Scholastic, destinado a crianças do ensino pré-escolar até ao 6.º ano, o Book-it, destinado à 

mesma faixa etária, o Bucks for Books, destinado a crianças do 3.º ao 6.º ano, sem motivação 

para a leitura e em risco de insucesso, e o Running Start, para crianças do 1.º ano. Todos os 

programas apresentam objetivos de leitura e recompensas tangíveis. Contudo, apenas um dos 

programas apresenta recompensas relacionadas com a tarefa, o que levanta questões 

relativamente ao sistema de valores inerentes à recompensa, dado que esta poderá tornar-se o 

fim valorizado pela criança e não a leitura (Gambrell & Marinak, 1997, cit por Bártolo, 2004: 166). 

Contudo, no programa Running Start, o único destes programas sujeitos a avaliação, e que teve 

como particularidade a não apresentação de recompensas tangíveis e interferiu com o contexto de 

sala de aula, as crianças mostraram que o que mais gostaram no programa foi a possibilidade de 

falar com os professores acerca das suas leituras, de ter acesso a livros em sala de aula, de ler e 

falar das leituras com os colegas e de receber elogios dos professores acerca das escolhas de 

livros que estes faziam e do seu desempenho na leitura. Ou seja, como refere Bártolo, a atividade 

em si constitui-se como recompensa, manifestando-se deste modo que as crianças atribuem mais 

valor à atividade do que à recompensa (Bártolo, 2004: 166).  
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3.4. Literacia da Leitura  

 

O acesso à aprendizagem da leitura é um direito28 e uma necessidade incontornável no 

mundo contemporâneo. Numa sociedade onde a informação e o conhecimento são 

predominantes e transversais aos diversos domínios de ação, é fundamental a aquisição de 

competências de literacia, reveladoras de uma aptidão real de utilização da informação escrita na 

esfera da vida pessoal, social e profissional (Costa, 2003). Mais do que uma capacidade 

adquirida, deseja-se que a leitura reflita uma efetiva prática cultural, que vá além do processo 

ensino-aprendizagem. No caso português, o Plano Nacional de Leitura procurou transformar a 

leitura numa causa nacional, incidindo a sua intervenção no contexto escolar, na família e na 

sociedade. 

A presença constante da leitura e da escrita, no dia-a-dia de cada indivíduo, tem sido 

objeto de diversos estudos que evidenciam a sua generalização e as formas diversas que estas 

assumem, atualmente, quer nas práticas quer na diversidade de suportes apresentados como os 

eletrónicos e digitais.  

Ao longo da última década, a importância da literacia em leitura tem assumido um lugar de 

destaque na cooperação europeia, em matéria de educação. Em 2002, a União Europeia, no 

âmbito do programa de trabalho Educação e Formação para 2010, assumiu a melhoria da literacia 

em leitura como um dos objetivos europeus acordados neste tratado. Em Maio de 2003, o 

Conselho de Ministros Europeu aprovou, como objetivo para este domínio, a redução da 

percentagem de jovens de 15 anos com fraco aproveitamento na União Europeia em, pelo menos, 

20%, até 2010. Este objetivo não foi alcançado. Na verdade, os níveis de literacia em leitura não 

evidenciam uma melhoria significativa na última década (EACEA/EURYDICE, 2011: 5). 

Um documento que se apresenta como referência para esta nossa reflexão é o estudo O 

Ensino da Leitura na Europa: Contextos, Políticas e Práticas (2011), da Agência de Execução 

relativa à Educação, ao Audiovisual e à Cultura/ Rede EURYDICE. Este apresenta-nos dados 

síntese, comparativos, entre os resultados de diferentes estudos internacionais no âmbito das 

competências da literacia em leitura, faz uma abordagem às didáticas no ensino da leitura, nos 

diferentes países europeus, reflete sobre a preparação dos docentes neste domínio, 

nomeadamente no que diz respeito aos currículos da formação inicial dos docentes e aborda a 

eficácia de programas de promoção da leitura, desenvolvidos fora do contexto escolar. 

Os resultados mais recentes do estudo sobre o desempenho e as competências da leitura, 

realizado no âmbito do Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA), revelam que, nos 

                                                           
28 O artigo 26º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada a 10 de Dezembro de 
1948, toda a pessoa tem direito à educação, [devendo esta] ser gratuita, pelo menos a correspondente ao 
ensino elementar fundamental. O ensino elementar é obrigatório. (www.gddc.pt/textos-internacionais-
dh/tidhuniversais/cidh-dudh). 
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países europeus, em média, pelo menos um em cada cinco dos alunos jovens de 15 anos têm 

competências de leitura muito fracas. Este facto concorre como um dos mais significativos 

denominadores para o insucesso e o risco de exclusão social destes indivíduos, quando se 

encontrarem em idade de serem introduzidos no mercado de trabalho. Tendo em consideração o 

grupo no qual o estudo é aplicado, e porque dificuldades de leitura apontam para insucesso 

escolar, o mesmo é dizer que sensivelmente um quinto, das crianças europeias, abandonam a 

escola sem conseguir compreender textos escritos básicos, ou seja estão efetivamente excluídas 

de prosseguirem outras formas de aprendizagem. Este facto colocou a comunicação na língua 

materna entre as oito competências identificadas pelos Conselho e pelo Parlamento Europeu 

como essenciais para cidadão inseridos na Sociedade da Informação. 

O Conselho Europeu apontou como meta para o domínio das competências da literacia em 

leitura, para o próximo quadriénio, que se prolonga até 2020, a redução do número de alunos com 

resultados fracos para 15%. Este desígnio será para a nossa Sociedade e para as Escolas um 

grande desafio. Para perspetivar linhas de ação e definirmos estratégias, o estudo O Ensino da 

Leitura na Europa: Contexto, Políticas e Práticas (2011) remete-nos para aspetos centrais do 

combate ao insucesso, que abordaremos, seguidamente. 

 

3.4.1. Os alunos portugueses no contexto Internacional 

 

 Importa aos objetivos do presente trabalho proceder a uma breve análise dos resultados 

da literacia da leitura dos alunos portugueses em relação aos seus pares de outros sistemas 

educativos.  

 Os dados relativos ao nível da escolarização da população portuguesa têm apresentado 

melhorias significativas nas últimas décadas. Contudo, têm-se revelado insuficientes para fazer 

alterar o panorama dos resultados relativos à literacia da leitura dos portugueses em geral, e dos 

estudantes portugueses em particular. Apesar da leitura ter sido assumida como uma prioridade 

da educação em Portugal, e do investimento feito na promoção da leitura junto dos nossos alunos, 

nomeadamente através de medidas Políticas Públicas de Educação, diversas, que convergem 

para este objetivo, tais como o Plano Nacional de Leitura, a requalificação e/ou construção de 

Bibliotecas Escolares em quase todos os estabelecimentos de ensino, da Rede Pública de Ensino, 

as reformas dos documentos orientadores do ensino da Língua Portuguesa, as reformas 

focalizadas no desenvolvimento de competências de leitura precoces ao nível do ensino pré-

escolar (EACEA/EURYDICE, 2011: 45-50), a criação da figura do professor bibliotecário, 

dinamizador de novas dinâmicas de aprendizagem, consubstanciadas no referencial Aprender 

com a Biblioteca Escolar, o Plano Tecnológico para a Educação, as conclusões dos estudos 

demonstram que, no geral, os adultos e os alunos portugueses leem pouco e mal, fazendo 
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sublinhar a ideia de causalidade recíproca referida por Sim-Sim (2002) de que quem lê mal, lê 

pouco e quem lê pouco, lê mal (2002: 2). Contudo, esta realidade, nos últimos anos tem vindo a 

ser invertida, conforme consta dos resultados do PISA 2013. Mais do que fazer a comparação 

entre o que se passou entre 2009 e 2012, a OCDE analisa a evolução conhecimento e 

competências dos alunos de 15 anos, ao longo de cerca de uma década. No relatório pode ler-se 

que que os alunos apresentam uma evolução positiva em todas as áreas, referindo que se trata 

de uma evolução anualizada.  

 O primeiro estudo internacional, de literacia em leitura, no qual Portugal participou, foi o 

estudo Reading Literacy, da responsabilidade da Internacional Association for the Evaluation of 

Educational Achievement (IEA), em 1991. Este estudo contou com a participação de 32 países e 

incidiu nos alunos do 4.º e 9.º anos de escolaridade. O estudo apresentava como finalidade a 

produção de testes e questionários, com validade internacional, a serem utilizados em 

investigação relativa à literacia em leitura. Os resultados do mesmo revelaram que os alunos 

portugueses apresentavam indicadores no âmbito da literacia em leitura, significativamente, 

inferiores aos dos seus pares de outros países. No que respeita aos alunos do 4.º ano de 

escolaridade, o desempenho médio dos alunos portugueses foi muito fraco, colocando Portugal na 

vigésima terceira posição, entre os 27 países.  

No que respeita aos alunos do 9.º ano, o desempenho nos itens avaliados é muito melhor 

do que o dos alunos do 4.º ano, tendo os alunos portugueses ficado em décimo quarto lugar, entre 

os 32 países participantes com uma média ligeiramente, superior à média global dos países 

participantes. Estes alunos apresentaram média de desempenho semelhante nos três tipos de 

texto em estudo. Contudo, deve salientar-se a argumentação de Sim-Sim e Ramalho (1993), 

quando referiam que a diferença verificada entre os alunos do 4.º e do 9.º ano de escolaridade, 

poderia estar relacionada com a baixa percentagem de alunos a frequentar o terceiro ciclo em 

1991, que pouco ultrapassavam os 50%, em contraste com os alunos do 4.º ano que 

apresentavam uma taxa de frequência acima dos 90%. As diferentes taxas de frequência dos 

alunos portugueses, nos diferentes ciclos, podem explicar esta acentuada diferença nos 

resultados de desempenho destes alunos, uma vez que a baixa percentagem de alunos a 

frequentar o 9.º ano de escolaridade pressupõe uma maior seleção dos alunos. Esta análise 

parece explicar as diferenças verificadas entre os resultados de desempenho dos alunos do 9.º de 

escolaridade no estudo de 1991 e os resultados de desempenho em estudos posteriores, onde se 

verifica um, aparente, decréscimo do desempenho dos resultados dos alunos do 9.º ano, com 

resultados abaixo da média internacional e, simultaneamente, verifica-se uma subida de 

percentagem de alunos a frequentar o 9.º ano de escolaridade.  

 A segunda participação de Portugal em estudos internacionais, relativamente às 

competências de literacia em leitura, verificou-se em 1999, no estudo International  Adult Literacy 

Survey (IALS), da responsabilidade da OCDE, em cooperação com o Ministério da Indústria do 
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Canadá. Este estudo abrangeu uma faixa etária mais alargada, com idades compreendidas entre 

os 16 e os 65 anos de idade e contou com a participação de 22 países, enquadrando-se na 

avaliação das competências para a vida, de indivíduos em idade adulta. O estudo recaiu sobre o 

domínio em prosa, o domínio em literacia documental e o domínio em literacia quantitativa, tendo 

a população portuguesa apresentado resultados situados nos níveis mais baixos, em todos os 

domínios em estudo (Sá, 2010: 209).  

Importa agora referiremestudos internacionais tais como o Programme for International 

Student Assessment (PISA) e o Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS), nos 

quais os alunos portugueses participam com regularidade, podendo retirar-se conclusões da 

situação evolutiva que os mesmos apresentam. Contudo, tendo em consideração os objetivos do 

nosso estudo, vamos centrar-nos, sobretudo, na indagação de dados relevantes relativamente aos 

principais fatores associados ao desempenho em leitura. Os estudos internacionais sobre as 

aquisições dos alunos analisam os fatores que influenciam o desempenho em leitura a três níveis: 

Caraterísticas dos (1) alunos a nível individual e familiar, (2) professores e escolas, e (3) sistemas 

educativos. Alguns atributos dos alunos a nível individual, como o contexto doméstico e familiar ou 

o género não são suscetíveis de ser diretamente influenciados pelos sistemas de ensino, mas é 

importante conhecer o seu efeito para planear intervenções específicas. Outros fatores, como o 

nível de interesse pela leitura ou a qualidade da formação dos professores, são mais suscetíveis 

de melhorias (EACEA/EURYDICE, 2011: 27).  

A Conferência Internacional de Lisboa, realizada no ano de 2000, que juntou os diversos 

países da União Europeia, estabeleceu dezasseis indicadores de qualidade a serem atingidos 

pelos países membros, com vista a equiparar o seu nível de educação, com o intuito de os tornar 

mais competitivos e aptos na participação direta do processo de globalização. As competências 

da leitura constituíram um dos dezasseis indicadores de qualidade definidos. 
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Tabela 8 - Contextos, Políticas e Práticas condicionantes da literacia em leitura 

PISA 

Programme for International Student Assessment 

PIRLS 

Progress in International Reading Literacy Study 

O contexto familiar e doméstico exerce uma importante 

influência no desempenho dos alunos no que respeita à leitura 

(OCDE, 2004, 2010 c). 

Faz referência a uma forte relação entre as 

aquisições de competências de leitura dos 

alunos e as habilitações e a categoria 

profissional dos pais. 

Em quase todos os países as raparigas apresentam um 

desempenho superior ao dos rapazes. Os rapazes têm quase o 

dobro da probabilidade de apresentarem dificuldades na leitura. 

As raparigas apresentam um desempenho 

superior ao dos rapazes. 

O interesse pela leitura tem potencial para nivelar as diferenças 

em termos de resultados entre as raparigas e os rapazes, assim 

como entre alunos de diferentes estratos sociais (OCDE, 2000, 

2010d). 

O contexto social de uma escola está 

fortemente associado ao desempenho em 

leitura. 

Ler por prazer não é suficiente. Desenvolver a fluência na leitura é 

determinante. 

É essencial ter consciência de estratégias de compreensão da 

leitura eficazes para se melhorarem as competências da leitura. 

O ensino da consciência fonológica é um 

forte indicador no desenvolvimento das 

competências. 

As diferenças a nível do interesse pela leitura e da utilização de 

estratégias de compreensão da leitura explicam, em grande 

medida, as diferenças associadas ao género e ao nível 

socioeconómico no desempenho em leitura. 

Em 2009 os alunos de 15 anos liam menos por prazer do que 

em 2000. 

O contexto social de uma escola está fortemente associado ao 

desempenho em leitura. 

A influência dos grupos de pares, um ambiente positivo para a 

aprendizagem, os expetativas dos professores e as diferenças 

a nível dos recursos ou da qualidade das escolas influenciam o 

desempenho na leitura. (OCDE, 2004, 2010 c, 2010 e). 

A influência dos grupos de pares, um 

ambiente positivo para a aprendizagem, as 

expetativas dos professores e as 

diferenças a nível dos recursos ou da 

qualidade das escolas influenciam o 

desempenho na leitura. 

As diferenças entre os países europeus são responsáveis por 

apenas 10,6% da variância total do desempenho em leitura, ao 

passo que as diferenças entre escolas representam 37,3% e as 

diferenças dentro das próprias escolas representam 52,1% da 

variância total (OCDE, 2009). 

O efeito global do contexto social de uma 

escola é superior à soma dos contextos 

socioeconómicos dos alunos a nível 

individual. 

 Os resultados tendem a ser piores nos países onde os alunos 

repetem anos. 

Nos países em que os alunos são encaminhados para 

diferentes percursos em função das suas capacidades, o 

desempenho global dos alunos não melhora, mas as diferenças 

socioeconómicas acentuam-se (OCDE, 2004, 2010e) 

Estabelece uma relação positiva entre a 

aquisição de competências de leitura dos 

alunos do quarto ano e a duração da 

educação pré-escolar. A melhoria ao nível da equidade é proporcional à melhoria do 

nível de desempenho na literacia em leitura (OCDE, 2010f). 

Fonte: (EACEA/EURYDICE, 2011).  

 

 

O estudo O Ensino da Leitura na Europa: Contextos, políticas e práticas 

(EACEA/EURYDICE, 2011) dá particular enfase aos dados do PIRLS 2006, no que concerne às 
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estratégias implementadas, por alguns países, direcionadas a alunos com dificuldades e baixos 

níveis de desempenho na literacia em leitura. Este estudo refere que a abordagem a estes alunos 

é favorecida por técnica de exploração da leitura em pequenos grupos e trabalho entre os pares e 

recomenda a intensificação de formação direcionada aos docentes, com o objetivo de os preparar 

melhor, no que diz respeito ao conhecimento de métodos de ensino adequados bem como de 

avaliação de dificuldades na aprendizagem da leitura e intervenção precoce.  

Por fim, a corroborar o interesse do tema deste nosso estudo, a investigação demonstra 

que o interesse pela leitura contribui para a aquisição de competências e podem ser usados vários 

métodos para promover o interesse dos alunos. A aprendizagem colaborativa baseada em textos, 

facultar materiais de leitura diversificados, deixar os alunos ler o que gostam e visitar locais onde 

as pessoas valorizam os livros são alguns dos métodos mais importantes sugeridos na bibliografia 

resultante da investigação neste domínio e nos currículos centrais europeus (EACEA/EURYDICE, 

2011: 83). 

 

 

3.4.2. Os alunos portugueses nos Estudos Nacionais 

 

Numa breve imagem do panorama da leitura em Portugal, Lino M. da Silva (2002)29 refere 

que os índices de hábitos de leitura, de convívio com os livros e de frequência de bibliotecas dos 

portugueses são muito baixos, ainda que se verifique um aumento da compra e leitura de livros e 

do tempo dedicado à sua leitura bem como o número de livros existentes no domicílio, grande 

oferta de títulos e edições, venda de livros em superfícies diversas e interesse pela sua aquisição. 

Partindo dos resultados dos estudos analisados, o autor supra citado infere que a verdadeira crise 

está do lado dos leitores e não dos editores ou das edições, sendo necessário promover mais 

ativamente hábitos de leitura, que são muito pobres. 

Para uma breve análise dos hábitos de leitura dos jovens e estudantes portugueses 

abordámos alguns estudos relativos aos seus hábitos de leitura, nomeadamente os estudos: Os 

Jovens e a Leitura nas vésperas do século XXI (1993) de Isabel Alçada e Ana Magalhães; Hábitos 

e atitudes de leitura dos estudantes portugueses (1998) de Castro e Sousa. No âmbito do Plano 

Nacional de Leitura faremos uma abordagem aos estudos: A Leitura em Portugal (2007) com a 

coordenação de Maria de Lurdes Lima dos Santos e Os estudantes e a leitura (2007), coordenado 

por Mário Lages. 

                                                           
29 A caracterização de Lino Moreira da Silva faz da leitura em Portugal tem por base os estudos de Freitas e 
Santos, de 1992, de Freitas et al., de 1997, em dados da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros 
(A.P.E.L.) de 1987, 1993, 1994, 1995, 1997 e de diversos artigos de imprensa. 
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No que respeita à população estudantil, os estudos de Isabel Alçada e Ana Magalhães 

(1993), de Rui Castro e Maria de Lourdes Sousa (1998) e de Mário Lages (2007) mostram que os 

inquiridos têm uma atitude claramente favorável para com a leitura, embora o interesse por esta 

prática diminua à medida que se prossegue na escolaridade. Com o intuito de obter uma análise 

comparativa da evolução de alguns indicadores pertinentes para estes nosso estudo, debruçar-

nos-emos, num primeiro momento, sobre os estudos realizados na década de 90 e só 

posteriormente nos referiremos ao(s) de 2007. 

 

Tabela 9 - A leitura e os jovens na década de 9 

 Alçada & Magalhães (1993) Castro & Sousa (1996) 
Aspetos metodológicos Inquérito por questionário Inquérito por questionário 

 
 
 
 

Amostra 

Alunos 3982 

1.º Ciclo – 40%; 
2.º Ciclo – 
42,1%; 3.º Ciclo 
– 6,9% 

Alunos 2.º Ciclo - 32,5% 
3.º Ciclo – 36,1% 

Secundário – 
31,3% 

Professores 1355 

50% - 1.º Ciclo 

Pais/EE 3470 

BE 1005 

Câmaras 
Municipais 

210 

Recolha da Informação 1990-1992 1994-199530 

Fatores que influenciam 
as atitudes para com a 
leitura 

Os mais novos atribuem mais peso à 
ação dos professores e da família na 
aquisição do prazer. 

Caraterísticas pessoais. 

Razões para não ler livros Preferência por outras atividades Preferência por outras atividades 

A leitura no quadro das 
ocupações dos tempos 
livres 

Leem sempre que podem - 33% 
Entre 8 opções - 6.º lugar 

Preferências – convívio no 
interior de grupo de pares; 
Atividade menos preferida Preferências – estar com a 

Família/amigos 

Géneros preferidos Aventuras, BD, Tio Patinhas 
Aventuras/BD; 

romances/novelas 

 

Segundo Alçada e Magalhães (1993), as crianças são as que atribuem maior importância à 

socialização familiar e escolar da leitura e referem a atracão exercida pelos livros, mesmo antes 

de saberem ler. De entre os vários fatores suscetíveis de influenciar as atitudes para com a leitura, 

Castro e Sousa (1998) referem como causa determinante as caraterísticas pessoais que se 

tornam progressivamente mais importantes à medida que os inquiridos se situam nos ciclos mais 

avançados de escolaridade (ibidem: 134), diminuindo a importância da família e da escola.  

Alçada e Magalhães (1993) referem que 48,5% dos inquiridos veem a leitura como um 

prazer e que para 39,3% ela é uma distração, pelo que se obtém uma indiscutível maioria de 

                                                           
30 No estudo que serve de base a este quadro não consta qualquer referência ao período no qual decorre a 

investigação, no entanto depreendemos que o mesmo se deva situar entre 1994 e 1995, tendo em 

consideração que este texto corresponde à tradução de uma comunicação apresentada pelos autores no 

16th World Congress on Reading, Praga, 1996. A nossa dedução baseou-se, também, no facto de os 

autores confrontarem os estudos de Freitas e Santos de 1992 com o de Alçada e Magalhães de 1993. 
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entrevistados (87,8%) a perspetivá-la de forma positiva. Face a estes dados, seria injusto 

considerar que as novas gerações rejeitam liminarmente a leitura (1993: 35)31. Contudo esta 

afirmação levanta, porém, algumas dúvidas a Maria de Lourdes Dionísio (2000), que põe em 

causa não só os contextos e as finalidades das leituras, como também sublinha a contradição 

que, aparentemente, existe entre a opinião veiculada pelos inquiridos e as suas opções sobre a 

ocupação dos tempos livres, uma vez que, de entre oito opções, a leitura se situa em sexto lugar. 

Os professores inquiridos, também, demonstram uma opinião favorável à leitura. Contudo, 

apesar de considerarem relevante a sua atuação, atribuem maior peso à família. Quando 

questionados sobre os principais estímulos familiares no âmbito da promoção da leitura, a ida a 

bibliotecas ou a livrarias não lhes merece destaque, dando prevalência à existência de livros em 

casa, ao reconto de histórias na infância e ao nível cultural da família. 

Relativamente aos pais/Encarregados de Educação sobre a importância da leitura, 

também, é positiva, dando relevância ao trabalho que se desenvolve na escola para promover o 

gosto pela leitura. Contudo reconhecem que as crianças leem pouco, embora considerem ter 

havido uma evolução no que diz respeito aos hábitos de leitura.  

Relativamente às bibliotecas escolares, Alçada e Magalhães (1993) apresentam vários 

exemplos de boas práticas de leitura, mostrando, desse modo, a mudança que se começava já a 

operar na escola. A leitura já não era considerada como uma concorrente do estudo, mas como 

uma ferramenta de enriquecimento pessoal.  

Relativamente ao estudo A Leitura em Portugal procura-se indagar qual a evolução 

relativamente a estudo realizados anteriormente em Portugal. Quem lê? Onde lê, porque lê (ou 

não), qual é o lugar da leitura no conjunto das práticas culturais? (Santos, 2007: 7) Qual o modo 

de relacionamento das práticas de leitura e as atividades desenvolvidas na escola, na BE e na 

Biblioteca Municipal? Este estudo apresenta-nos uma mudança positiva, comparativamente ao 

inquérito de 1997 coordenado por Freitas, Casanova e Alves, relativamente à diminuição da 

percentagem de não-leitores inquiridos, passando de 12,4% para 4,7%. Segundo este estudo, 

comparativamente com a evolução de outros países, o nosso balanço é positivo. Contudo, o 

principal problema reside no nosso ponto de partida, que foi francamente negativo até há pouco 

tempo. A posição face à leitura parece estar, diretamente, relacionada com o nível de 

escolaridade dos inquiridos, sendo 87, 6% dos inquiridos com formação até ao 2.º Ciclo do Ensino 

Básico, 2,5% dos inquiridos com formação até ao 3.º Ciclo do Ensino Básico, com 6,6% nos 

inquiridos do Ensino Secundário e 3,3% do ensino médio ou superior. 

                                                           
31 Para Rui Vieira de Castro (1995, citado por Dionísio, 2000: 21) esta afirmação motiva algumas reservas, 

uma vez que as autoras não clarificam os objetivos e tarefas de leitura a que os inquiridos se referem 

quando afirmam andar sempre a ler e que leram tantos livros que nem sabem. 
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Neste estudo coordenado por Maria de Lourdes Santos (2007), os pais e Encarregados de 

Educação inquiridos salientam, como fator promotor de leitura dos seus filhos/educandos, a 

adequação dos livros à sua idade. Relativamente à BE, consideram que os filhos/educandos lhe 

conferem importância, bem como às atividades pela esta desenvolvidas, nomeadamente o 

incentivo à leitura.  

Como fatores explicativos da não utilização das bibliotecas, os inquiridos referem a 

possibilidade de os filhos/educandos acederem de outras formas a livros. Contudo, inquiridos 

acerca das razões por que não leem, os estudantes dos vários níveis de escolaridade são 

unânimes em reconhecer a preferência por outras atividades. Tal como em estudos anteriormente 

realizados, nomeadamente por Alçada Magalhães (1993) e Castro e Sousa (1998), a leitura é 

sempre preterida em função de outras atividades. Castro e Sousa (1998), procurando 

compreender este fenómeno, aponta como prioritária a realização de auscultação sobre os 

interesses dos leitores, uma vez que parece ser o conteúdo que afasta os leitores dos livros e não 

a atividade da leitura. Alçada e Magalhães (1993) corroboram esta observação quando referem a 

imprescindibilidade do conhecimento dos gostos dos leitores, o único ponto de partida válido para 

estimular o prazer da leitura, uma vez que forçar crianças e jovens a lerem obras de que não 

gostam pode ser a maneira mais eficaz de lhes barrar o caminho (1993: 41).  

Segue-se uma análise dos resultados do estudo coordenado por Mário Lages, Os 

estudantes e a leitura, de 2007, cujos objetivos são o estudo das atitudes, comportamentos e 

hábitos de leitura dos estudantes portugueses. A amostra deste estudo é constituída por 23844 

alunos de escolas do Continente. O estudo tem em conta os quatro níveis de ensino português, 

designadamente os 1.º, 2.º e 3.ºciclos e o ensino secundário. Este mostra-nos que os alunos 

manifestam bons níveis de leitura ao longo dos diferentes anos de escolaridade, contrariando o 

que comummente é dito em relação a estas faixas etárias, tendo a leitura um significativo 

destaque nas suas rotinas. Os dados deste estudo, também, nos confirmam que a socialização 

primária tem um peso muito significativo na promoção dos hábitos de leitura. Relativamente aos 

inquiridos do 3.º e 4.º ano, a leitura ocupa o segundo lugar de preferências num conjunto de dez 

apresentadas, o equivalente a 97% dos respondentes, o que altera em muito o panorama dos 

estudos anteriores. Relativamente ao 2.º Ciclo, apenas, 2,3% afirma não gostar nada e a soma 

dos itens gostar muito de ler e gostar de ler assim-assim perfaz os 89,2%, indiciando que virão a 

ser bons leitores. Contrariamente ao que se verifica nos alunos do 3.º ciclo, onde apenas 2,8% 

afirma ser viciado, 19,4% dos inquiridos afirmam gostar muito de ler e 48,6% dos alunos manifesta 

um gosto intermitente pela leitura. Estes dados são preocupantes, tanto mais que 20,2% afirma 

gostar pouco de ler e 8,9% diz não gostar, corroborados os dados da avaliação das BE, ao nível 

do empréstimo domiciliário. Importa conhecer as variáveis que, aparentemente, alteram a atitudes 

dos alunos face à leitura entre o 2.º e 3.º ciclo. No que respeita às leituras efetuadas pelos alunos 
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do 3.º Ciclo, 31,8% dos inquiridos afirma ter lido entre 20 a 50 livros ao longo da sua escolaridade 

e 52,7% menos de 20 livros.  

No que respeita ao desenvolvimento do gosto pela leitura, os dados do estudo revelam que 

a identidade de género é uma das variáveis mais significativas, onde as raparigas mostram ler 

mais e gostar mais de ler do que os rapazes. A diferenciação de expetativas face à leitura e os 

contextos diferenciados entre os géneros pode ser uma chave para a explicação da motivação 

para a leitura, uma vez que a motivação para a leitura nos diferentes géneros não pode ser 

abordada da mesma maneira. 

 

Tabela 10 - Referências de Leitura 

 1.º Ciclo 2.º Ciclo /3.º Ciclo 

Rapazes Leem um pouco de Harry Potter Ação, como a ficção científica, os 

policiais, as viagens, e a 

espionagem. 

Raparigas Leem histórias tradicionais universais Livros de poesia, ao romance 

juvenil e a aventuras. 

 

Os autores deste estudo sublinham a importância das vivências iniciais das crianças no 

estímulo do gosto pela leitura, tanto no que respeita a acesso físico ao livro como nos 

comportamentos e hábitos vivenciados, e têm a convição de que a família tem um papel primordial 

no desenvolvimento do gosto e de hábitos de leitura, principalmente na primeira infância, mais do 

que a própria escola. Este aspeto é muito relevante para o delineamento estratégico que as 

escolas fazem no âmbito da promoção da leitura. É primordial estabelecer pontes e fazer 

articulação com a família, bem como canalizar a sua ação para o ensino pré-escolar. 

O estudo revela-nos que as crianças referem um razoável contacto com o livro em 

contexto familiar e que este facto pode relacionar-se muito positivamente com a promoção do 

gosto, até porque, como se afirma no estudo coordenado por Mário Lages (2007: 256), a 

oportunidade cria a necessidades e aquilo de que dispomos condicion[a] ou, pelo menos, ajuda[a] 

a formatar as nossas inclinações, nem que seja porque, para gostar, é preciso conhecer, ora, ter 

em casa é já uma parte do caminho que conduz ao conhecer (2007: 141). 

A cultura familiar é determinante para a emergência e consolidação do gosto de ler e o 

número de livros existentes em casa, o incentivo da mãe, a leitura partilhada com os filhos, contar 

histórias, a leitura em voz alta e as idas à livraria/biblioteca são expressões da cultura familiar, 

diretamente relacionadas com o incentivo à leitura.  
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Tabela 11 - Vivência familiar (Lages, 2007) 

1.º Ciclo 2.º Ciclo 3.º Ciclo 

Ver gente crescida ler e ir 

com estes à livraria 70% - 

alunos dos 1.º/2.º anos 

Ouvir contar histórias - 68,5%  Um familiar a ler  

Muitas vezes: 30%;  

Algumas vezes – 50%  

Ver gente crescida ler e ir 

com estes à livraria 80% - 

alunos dos 3.º/4.º anos. 

Viu familiar ler alguma vez – 

80% 
Um em cada cinco – 20,8% - 

nunca ou raramente viu um 

familiar ler. 

 Nunca ter ido a livrarias e 

bibliotecas com familiares - 

40%. 

Ouvir falar das leituras lidas 

Nunca ou raramente: 41,4%; 

Algumas vezes: 41,2%; 

Muitas vezes: 17,4% 

 

 

Do universo dos alunos inquirido, podemos constatar que o incentivo à leitura é, de modo 

geral, uma tarefa desempenhada pela mãe, com 60,6% dos alunos inquiridos a atribuírem-lhe um 

papel muito ativo, sendo os pais com níveis de escolaridade mais elevada aqueles que investem 

na formação do hábito e do gosto de ler. 

Relativamente à promoção da leitura em contexto escolar, este estudo oferece-nos 

reflexões muito pertinentes e a ter em conta pelos docentes. Relativamente aos alunos do 3.º e 4.º 

anos de escolaridade, os resultados do estudo indicam-nos que a leitura e a escrita são, 

respetivamente, as atividade favoritas destes alunos. Os autores deste estudo (Lages, 2007) 

apontam a intervenção dos professores, a troca de livros entre alunos, a biblioteca Escolar e a 

Biblioteca Turma como os meios mais eficazes para promover a leitura, em contexto escolar. 

Concluem, ainda, que têm certamente a possibilidade de marcar ou fazer um leitor (Lages, 2007: 

150). Da leitura do estudo, sobressaem duas estratégias, por um lado a realização de trabalhos 

que envolvam a leitura e, por outro, o aconselhamento de leituras.  

Quanto aos alunos do 3.º ciclo, grupo de inquiridos que nos deixa mais preocupados com a 

aparente, mudança face à leitura, refere a falta de prazer na leitura, a falta de tempo, mas também 

o facto de não realizar mais trabalhos sobre leituras, como gostaria, referindo-se à realização de 

fichas de leitura. Estes dados face aos alunos do 3.º ciclo, levam-nos a colocar a hipótese de que 

a abordagem à leitura e à escrita direcionada a estes alunos parece distanciar-se mais, face à 

prática no 1.º e 2.º ciclos, da promoção sistemática de exercícios de exploração de obras, que 

esta prática é um desincentivo à leitura e que os alunos do 3.º ciclo parecem desejar fazer, 

também, fichas de leitura de livros que não constam do programa. 

Outro dado a reter no âmbito da promoção da leitura, nas escolas, refere-se à prática de 

aconselhamento de livros por parte de docentes, com os alunos do 2.º ciclo a referirem que os 

seus docentes já lhes recomendaram 1 a 4 livros. Contudo no mês anterior à inquirição, 33,6% 

não o fizeram. No 3.º ciclo, os inquiridos revelam existir um maior distanciamento desta prática, 
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sensivelmente metade dos alunos inquiridos não se recorda de algum professor o aconselhar a ler 

e 62, 5% não foram incitados à leitura de algum livro em concreto, no decurso do último mês. 

Os resultados deste estudo, também, nos apontam para a conclusão de que mandar ler 

por si só não motiva para a leitura, porque não promove em si mesmo o prazer de ler. Com efeito, 

existe uma correlação entre os alunos que mais gostam de ler e aqueles que sentem especial 

apreço pela troca de livros e a biblioteca de turma, mas estas práticas estão longe de ser práticas 

generalizadas nas nossas escolas, com 75,8% dos alunos a afirmarem inexistir troca de livros e 

62,5% a biblioteca turma. No 3.ºciclo, 24,1 dos alunos inquiridos afirmam ter biblioteca de turma e 

21,6% ser usual a troca de livros entre colegas. 

No âmbito das atividades extracurriculares ligadas à promoção da leitura e da escrita, junto 

dos alunos do 2.º e 3.º ciclos, verifica-se a existência de associações positivas entre estas 

competências, nomeadamente a frequência da BE, bem como de clubes associados ao texto, 

como o teatro e o jornal escolar. Os alunos que afirmam integrar estas atividades extracurriculares 

evidenciam níveis mais elevados de leitura. 

Relativamente aos motivos que levam os alunos a deslocar-se à biblioteca, constatamos 

que o 1.º ciclo não se encontra referenciado e que a importância da BE, de acordo com este 

estudo, diminui à medida que os alunos avançam na escolaridade, com quebras abruptas entre o 

2.º e o 3.º ciclo e entre este e o secundário. No que diz respeito à biblioteca escolar, 

consideramos, ainda, pertinente debruçarmo-nos sobre os motivos que levam os alunos a 

frequentar este espaço. A Tabela 12 indica-nos, em percentagem, as razões que os inquiridos 

assinalam para a sua ida à biblioteca. 

 

Tabela 12 - Motivos de ida à BE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da análise da Tabela 12 somos levados a concluir que há um decréscimo generalizado de 

todos os motivos de ida à biblioteca, sendo mais acentuado em procurar livros para ler (50% no 

2.º ciclo, 20% no 3.º ciclo e 12% no ensino secundário), tendência inversa tem a ida à internet 

(15% no 2.º ciclo, 20% no 3.º ciclo e 22% no ensino secundário). Numa leitura atenta à Tabela 12 

concluímos que a maioria dos alunos vai à biblioteca passar tempo, socializar ou fazer trabalhos 

Razões para a ida à Biblioteca 

Escolar 
2.º Ciclo 3.º Ciclo Secundário 

Ler livros de estudo 46% 29% 38% 

Ler jornais e revistas 38% 35% 29% 

Preparar trabalhos escolares 35% 23% 21% 

Procurar livros para ler 50% 20% 12% 

Ir à internet 15% 20% 22% 

Requisitar livros 20% 13% 16% 

Acompanhar o professor 43% 56% 50% 

Passar tempo 61% 57% 50% 
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escolares, existindo, ainda um número significativo de alunos que procura a BE para requisitar 

livros. Contudo este estudo não permite compreender porque o fazem. 

Da análise aos dados deste estudo, concluímos, ainda, que a frequência da BE, também, é 

uma questão de género, estando as raparigas entre quem mais utiliza a BE e se estas vão à BE 

tendo o livro por motivo principal, estudar e ocupar os tempos livros, os rapazes vão, sobretudo, 

com objetivo lúdicos, aceder à internet, ler jornais, revistas e passar o tempo. 

Em conclusão, percorrendo o estudo coordenado por Lages, percebemos que o leitor vai 

assumindo distintos perfis, tendo sido, neste estudo, utilizada diferente terminologia para o 

caraterizar (Cf. Tab. 13).  

 

Tabela 13 - Perfil de Litor 

1.º Ano 

2.º Ano 

1.ºCiclo 

Gosta de ler e de escrever e assume 

elevadas percentagens de 

comportamentos no domínio da leitura. 

Leitor em potencial 

3.º Ano 

4.º Ano 

1.ºCiclo 

Gosta pouco de ler ou nada; a mãe 

apresenta baixo nível de escolaridade e 

de comportamentos face à leitura. 

Leitor em dificuldade 

Já gosta muito de ler e de falar das 

suas leituras. 

Leitor motivado 

Revela melhores condições de 

existência que potenciam a leitura. 

Leitor em potencial 

2.º Ciclo 

Continua a não ler ou a gostar pouco 

de livros; Não participa em atividades 

que o coloque em contacto como o livro 

e a leitura. 

Não leitor 

 

Gosta muito de ler; teve e continua a 

ter acesso a atividade que envolvem o 

livro e a leitura; frequenta bibliotecas e 

livraria. 

Leitor dedicado 

 
Gosta de ler assim-assim; teve alguns 

contactos relacionados com a leitura na 

infância. 

Leitor mediano 

3.º Ciclo 
Não existe no 3º Ciclo uma 

caraterização para o perfil de leitor. 

Leitor viciado  

Grande Leitor 

 

 

 

 

 

 



 78 

4. A Biblioteca Escolar e a promoção da leitura no Agrupamento de 

Escolas de Atouguia da Baleia 

  

4.1. O Contexto Geográfico e Educativo do Agrupamento de Escolas de 

Atouguia da Baleia. 

 

O Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia integra os estabelecimentos de ensino 

do espaço rural do Município de Peniche, da freguesia de Atouguia da Baleia, da Serra D’El Rei e 

de Ferrel. O espaço geográfico que ocupa as três freguesias que integram este Agrupamento de 

escolas é, comparativamente com a freguesia de Peniche (cidade e sede de Município), na qual 

existem dois Agrupamentos de Escolas com alunos desde o J/I até ao 3.º Ciclo e uma Escola 

Secundária, significativamente maior e mais heterogéneo (Carvalho, 2007:104-125). 

 

Figuras 1 - Território do Municipio de Peniche - Densidade populacional do Município de Peniche (Mapa1) 

Território do Municipio de Peniche 

Densidade populacional do Município de Peniche 1) 

 

Mapa 1 
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Tabela 14 - Caracterização Geográfica do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia 

 População Área do 

Território 

Densidade populacional 

Freguesia Peniche 14749 8,56 Km² 1723,01 Habitantes./Km² 

Freguesia de Atouguia 

da Baleia 

8954 46,04 Km² 194,483 Habitantes./ Km²  

Freguesia de Ferrel 2649 13,79 Km² 192,096 Habitantes./ Km² 

Freguesia de Serra 

d'el Rei 

1401 9,16 Km² 152,948 Habitantes./ Km² 

Agrupamento de 

Escolas Atouguia da 

Baleia 2) 

13004 68,99 Km² 188.491 Habitantes./ Km² 

Município 27753 77,55 Km² 357,872 Habitantes./ Km² 

1) Informação extraída dos Censos 2011;  

2) O Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia integra a população das três freguesias rurais – Atouguia da Baleia, 

Ferrel e Serra D’El Rei. 

 

No sentido de promover o tecido industrial e de promover a captação de investimentos, a 

região do Oeste tem apostado no desenvolvimento das comunicações e acessibilidades, captando 

uma fixação crescente de população, situação que se verifica no Município de Peniche, com 

impacto na área de influência deste Agrupamento de Escolas. A saída de alunos, por motivos de 

emigração, inverteu, ligeiramente, esta tendência nos dois últimos anos.  

No que concerne ao fator socioeconómico, é relevante o facto de a população do Município 

de Peniche, nos Censos de 2011, manter o rendimento per capita inferior, em 12,31%, 

relativamente ao rendimento médio per capita nacional, em linha com o que acontecia nos Censos 

realizados de 2001. A esta situação desfavorável acresce, ainda, referir que nos Censos de 2001, 

no que concerne à taxa de analfabetismo, o Município de Peniche apresentava uma taxa de 

analfabetismo de 10,6% da população, relativamente superior à taxa média nacional de 

analfabetismo que, nesse ano, era de 9% e nos Censos de 2011 o Município de Peniche 

apresentava uma taxa de analfabetismo de 6,1%, relativamente, superior à média da taxa de 

analfabetismo, a nível nacional, de 5,2%. No que se refere à taxa de analfabetismo apresentou, 

nos dois últimos censos, uma taxa superior à média da taxa nacional, contudo nos últimos Censos 

reduziu ligeiramente essa diferença. Este Agrupamento insere-se, assim, num território marcado 

pelo desfavorecimento socioeconómico. Relativamente aos equipamentos culturais, refira-se 

também que a Biblioteca Municipal (BM) de Peniche não integra a Rede de Leitura Pública, por 

não apresentar condições. 
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Tabela 15 - Evolução do número de alunos matriculados no Agrupamento 

 

 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

J/I 101 94 98 97 100 104 

1.ºCiclo 522 500 495 483 451 461 

2.º, 3.º Ciclo 645 624 661 683 666 600 

Total 1268 1218 1254 1263 1217 1165 

 

Gráfico 1 - Evolução do número de alunos matriculados no Agrupamento 
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O Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia integra uma Escola Básica do 2.º e 3.º 

ciclo (Escola Sede de Agrupamento), 11 estabelecimentos de ensino do 1.º Ciclo e 5 Jardins-de-

infância. Trata-se de um Agrupamento de escolas particularmente marcado pelo considerável 

número de estabelecimentos de ensino que integra e pela sua dispersão pela zona rural do 

Município de Peniche. Constata-se que, comparativamente com a média do número de 

estabelecimentos de ensino por Agrupamento do Município de Peniche (10,67) e com a média 

nacional de estabelecimentos de ensino por Agrupamento (9,71), o número de estabelecimentos 

de ensino deste Agrupamento (17) quase duplica face a média nacional e municipal. Esta 

característica exige, no que se refere às práticas de gestão, um maior reforço de articulação 

orgânica entre ciclos e entre todas as estruturas pedagógicas e serviços, em geral, nos quais se 

integram as duas Bibliotecas deste Agrupamento.    

 

Tabela 16 - Número de Escolas do Agrupamento 

 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Agrupamento 19 18 17 17 

Média do Município 10,67 9,33 9,33 9,33 

Média Nacional 9,71 9,11 * * 

Nota: Dados recolhidos na base de dados da RBE; * Dados ainda não disponibilizados na Base da RBE. 

 



 81 

No que concerne ao acesso a serviços de biblioteca, relativamente às freguesias que 

integram o Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, verifica-se que as duas bibliotecas 

deste Agrupamento (BE Mariano Calado, na sede do Agrupamento e a BE da EB 1 de Ferrel) são, 

quase exclusivamente, a única oferta e possibilidade de acesso a informação para esta população 

escolar e local. A cidade de Peniche possui uma biblioteca pública. Contudo, esta biblioteca não 

integra a rede de leitura pública, tratando-se de um espaço exíguo e desadequado às 

necessidades do Município. É, igualmente, relevante a distância que separa esta biblioteca das 

populações que integram o Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, estando, neste 

sentido, beneficiada a população da cidade de Peniche. Este facto condiciona, significativamente, 

o acesso a este equipamento cultural, por parte da população escolar e local que integra o 

Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, sendo as bibliotecas do Agrupamento a única 

oferta neste domínio. 

 

Tabela 17 - Distâncias de Estabelecimentos de ensino da BE e da BM 

Escolas BE Mariano Calado 1) BM Peniche 

J/I Bufarda 5,9 Km 11,5 Km 

JI Casal Moinho 4,0 Km 4,7 Km 

J/I Geraldes 3,9 Km 9,4 Km 

J/I Lugar da Estrada 3,5 Km 7,1 Km 

J/I Ribafria 7,5 Km 13,0 Km 

EB1 de Atouguia da Baleia 0,5 Km 8,1 Km 

EB1 de Bufarda 5,6 Km 11,1 Km 

EB1 de Casal da Vala 4,7 Km 10,1 Km 

EB1 de Casal Moinho 3,7 Km 4,9 Km 

EB1 de Ferrel 3,3 Km 8,6 Km 

EB1 de Geraldes 3,7 Km 9,2 Km 

EB1 de Lugar da Estrada 3,3 Km 6,9 Km 

EB1 de Reinaldes 2,5 Km 8,8 Km 

EB1 de Ribafria 7,5 Km 13 Km 

EB1 de S. Bernardino 4,8 Km 8,9 Km 

EB1 de Serra D’ El Rei 5,4 Km 11,6 Km 

EB2,3 de Atouguia da Baleia 0 Km 8,6 Km 

1) A BE Mariano Calado localiza-se na Sede de Agrupamento, na Atouguia da Baleia. 
 

 

4.2. A representatividade da promoção da leitura nos normativos do 

Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia 

 

No atual Projeto Educativo (PE) do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, bem 

como nos dois que o antecederam32, pode constatar-se que a biblioteca é um órgão determinante 

                                                           
32 O Projeto Educativo é um documento que reflete as políticas educativas de Escola/Agrupamento e vigora 
durante um triénio. 
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e um eixo central para o desenvolvimento de estratégias de promoção da leitura e das 

competências da literacia. Os projetos e os serviços da biblioteca estão presentes no plano de 

ação do Agrupamento, identificados como pontos fortes, e de sucesso no combate ao absentismo 

escolar e ao insucesso escolar. A biblioteca é apontada, no PE, enquanto eixo estruturante, para 

alcançar os resultados esperados de combate ao insucesso, sendo dado especial relevo a alguns 

projetos da biblioteca, nomeadamente o Currículo da Biblioteca, o Passaporte da Leitura e a 

Escola Para Pais.  

O Plano Nacional de Leitura (PNL), coordenado neste Agrupamento pela coordenadora da 

biblioteca é referido, também, no PE enquanto alavanca para sucesso, sendo dado destaque aos 

projetos desenvolvidos, de forma transversal a todos os ciclos, no âmbito do Projeto aLer+.  

No PE, o Projeto Livros Com Pés surge como uma estratégia determinante para a 

promoção da leitura na comunidade escolar e na comunidade local. Trata-se de um fundo 

documental móvel, a circular em todo o Agrupamento, que serve de reforço e de valorização do 

contacto dos alunos com os livros. Este projeto tem, também, relevância na relação do 

Agrupamento com a comunidade local, através da criação de pontos de acesso a livros, 

disponíveis em vários locais das três freguesias que integram o Agrupamento, nomeadamente nas 

associações locais, nas Juntas de Freguesia e nos estabelecimentos de ensino. Contudo, a 

coordenação da BE reconhece que este contacto com os livros é limitado, uma vez que os alunos 

apenas acedem a grupos de livros e não ao livre acesso a uma biblioteca. Este projeto não 

fomenta, assim, a aprendizagem das competências da Literacia da Informação, no que concerne 

às competências de pesquisa da informação, bem como às competências inerentes à 

aprendizagem da utilização de uma biblioteca. A coordenação da BE manifesta preocupação face 

à impossibilidade de reverter esta situação, dada a dispersão geográfica dos estabelecimentos de 

ensino deste Agrupamento, pelo seu território de ação educativa. 

[O Projeto Livros Com Pés] já apresentou diferentes formas de concretização (…) começou 

a ser implementado dois anos depois de a EB 2,3 de Atouguia da Baleia ter integrado a RBE, no 

ano em que a Escola Básica de 1.º Ciclo de Ferrel integrou a RBE (…) Este projeto foi pensado 

em função de criar condições que minimizem o impacto do desigual acesso a recursos 

informativos e à leitura nas escolas deste Agrupamento em que, ainda, não foi possível 

implementar bibliotecas e onde os alunos apenas têm acesso aos livros disponíveis em sala de 

aula (…) normalmente as bibliotecas de turma. (…) Temos neste aspeto algumas preocupações e 

reticencias … se por um lado é preferível ter acesso a livros através deste fundo móvel, por outro 

lado este contacto com os livros não nos deve descansar, porque não substitui o acesso precoce 

a uma biblioteca e às aprendizagens que lhe estão subjacentes (…) Mas de acordo com as atuais 

diretrizes e orientações do Gabinete da RBE, tendo em conta a grande dispersão no território e a 

dimensão do nosso Agrupamento, será sempre impossível garantir, para todo os alunos do nosso 

Agrupamento acesso direto e diário a uma biblioteca escolar (…) Por este motivo este projeto é de 
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facto determinante para as nossas escolas e deve ser pensado em função de um empréstimo 

inter-bibliotecas e inter-escolas bem organizado (…) (PB, Coordenadora da BE e aLer+, 2012).   

O PE do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia estabelece, claramente, os 

objetivos a atingir no âmbito da promoção da leitura e das competências da literacia, revelando a 

existência de uma cultura de escola favorável ao envolvimento coletivo em estratégias e projetos, 

bem como na criação de instrumentos de promoção da leitura (guiões, roteiros, plataforma de 

biblioteca digital…) e no estabelecimento de metas, num programa de promoção da leitura e das 

competências da literacia articulado. 

 

(…) Promover a leitura e a escrita, assumindo-a como fator de desenvolvimento individual 

e de progresso coletivo; 

Criar um ambiente social favorável à leitura e à escrita; 

Inventariar e valorizar práticas pedagógicas e outras atividades que estimulem o prazer de ler e de 

escrever entre crianças, jovens e adultos; 

Criar instrumentos que permitam definir metas cada vez mais precisas para o desenvolvimento da 

leitura e da escrita; 

Enriquecer as competências dos atores sociais, desenvolvendo a ação de professores e de 

mediadores de leitura e escrita, formais e informais; 

Atingir resultados gradualmente mais favoráveis em estudos de avaliação de literacia no 

Agrupamento (…) (Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, 2009: 

62).     

 

No capítulo, Projeto Educativo, referente à gestão curricular do Agrupamento, do, o 

Currículo da Biblioteca, aplicado de forma transversal a todos os ciclos, em articulação com as 

professoras bibliotecárias, é apontado como ponto forte da gestão curricular do Agrupamento. No 

desenho curricular do 1.º Ciclo, neste documento, é dado relevo à gestão do tempo da leitura 

orientada, estando vinculados cinco tempos semanais para esta atividade. 

As Atividades Educativas de Enriquecimento e Complemento Curricular (AECC) do 

Agrupamento são programadas em torno dos eixos estruturantes do Projeto Educativo, sendo 

realçadas quatro áreas estratégicas. 

(…) São estas as formas de AECC que se consideram mais articuláveis com o presente Projeto 

Educativo: 

 Clubes temáticos existentes na escola; 

 Atividades em sala de estudo; 
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 Leitura orientada e pesquisa bibliográfica33; 

 Atividades desportivas orientadas (…) (Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas de 

Atouguia da Baleia, 2009: 70-71). 

 

A coordenação da Biblioteca e do projeto a Ler+ tem acento em Conselho Pedagógico e 

integra a Equipa de Plano Tecnológico para a Educação (PTE). Dos efeitos da sua atuação 

podemos recolher informação, nomeadamente, através da existência de reuniões conjuntas e/ou 

da presença da coordenação da BE em reuniões de diferentes órgãos e departamentos do 

Agrupamento. Encontramos evidências das práticas de articulação da BE através de registos em 

atas e relatórios sobre procedimentos que estabelecem, planificação e implementação de 

articulação pedagógica com os coordenadores de ciclo, com os coordenadores de departamento, 

com os coordenadores de diretores de turma, com os coordenadores de clubes em 

desenvolvimento no Agrupamento, bem como parcerias com a Associação de Pais, as restantes 

Bibliotecas Escolares (BE) do Município, a Biblioteca Municipal (BM), as Juntas de Freguesia que 

integram o território educativo do Agrupamento e outras associações locais. 

Nos documentos que resultam da atividade do Conselho Pedagógico (CP), encontramos 

evidências de trabalho articulado, consistente e sistemático no âmbito da promoção da leitura e é 

evidente que este trabalho resulta de debate e planificação entre os diferentes órgãos e 

departamentos, representados no mesmo (Cf. Anexo M - Tabela - Quadro resumo de Avaliação 

MABE – 2009). 

 (…) A (…), coordenadora das Bibliotecas do Agrupamento, fez a apresentação dos 

resultados do processo de autoavaliação da Biblioteca da Escola Sede do Agrupamento, referindo 

que esta avaliação se reportava ao desempenho da Biblioteca no que concerne ao domínio B – 

Leitura e Literacia, relativamente ao anterior ano letivo. A professora Sara começou por 

referiremos quatro domínios do modelo de autoavaliação (…) Posteriormente contextualizou os 

motivos da opção pela avaliação do domínio B, nomeadamente o facto de o Agrupamento ter uma 

prática de promoção da leitura já bem consolidada e reconhecida pela RBE e pelo PNL, por 

exemplo através da nomeação para o projeto aLer+, no ano letivo dois mil e oito/dois mil e nove. 

(…) 

Feita uma primeira apresentação do processo de autoavaliação ao Conselho Pedagógico, 

a professora Sara Andrade deu início à apresentação dos resultados da avaliação, dando ênfase 

aos pontos fortes e pontos fracos identificados, bem como às medidas de melhoria sugeridas no 

relatório de autoavaliação (…) (Ata de CP – 10-09-2010).  

                                                           
33 Nota contante no Projeto Educativo: A desenvolver sobretudo em contexto da Biblioteca (…) Tais 
atividades poderiam ser estruturadas em torno de um elenco de temas predefinidos, pela escola, pelos 
conselhos de turma ou pelos alunos, conforme parecer adequado e servir de ponto de partida para um 
segundo nível de AECC, que se centraria em torno de debates temáticos acerca de matérias pesquisadas e 
leituras previamente feitas. 
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No Plano Anual de Atividades (PAA) das Bibliotecas, encontramos um elevado número de 

atividades planificadas em função da promoção da articulação entre ciclos e do envolvimento dos 

diferentes departamentos, clubes e projetos em desenvolvimento no Agrupamento, no âmbito da 

promoção da leitura. Desta articulação resulta uma cultura de escola, com impacto no 

desenvolvimento de projetos estratégicos que envolvem diferentes atores da comunidade escolar, 

da comunidade local e da família.  

(…) O Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia foi convidado a integrar o Projeto 

aLer+ no seu primeiro ano de desenvolvimento. No primeiro ano foram integradas 33 escolas em 

todo o país (…) Este convite resultou, por um lado, do reconhecimento de que já desenvolvemos 

práticas consistentes de promoção da leitura e, por outro, lado que existe um contexto global 

favorável à promoção da leitura. (…) Foi muito importante integrar o aLer+ porque reforçou, nesta 

comunidade, a importância da visibilidade e da centralidade da promoção da leitura (…) O vinculo 

com os parceiros, dentro e fora do Agrupamento, estava estabelecido e constatava-se já espírito 

colaborativo e envolvimento de diferentes grupos na promoção da leitura. (…) Contudo, penso que 

a perceção da importância da implementação de estratégias articuladas de promoção da leitura, 

bem como a importância do envolvimento de toda a comunidade, num clima organizacional 

favorável ao desenvolvimento de hábitos de leitura e (…) à implementação de ações e programas 

que identifiquem problemáticas, monitorizem projetos e programas neste domínio e perspetivem 

novas ações, com o intuído de estabelecer perfis de leitores e metas para o Agrupamento, [no que 

concerne à promoção da leitura e à promoção das competências da literacia], foi consolidada e 

reforçada com a nossa integração no Projeto a Ler+ (…) (PB, Coordenadora da BE e aLer+, 

2012). 

  O PAA do Agrupamento espelha as políticas emanadas do PE no que diz respeito às 

atividades planificadas, no âmbito da promoção da leitura e das competências da literacia, de 

forma transversal a todos os ciclos, manifestando articulação estratégica.  

Na análise do PAA, no que diz respeito aos objetivos relacionados com a promoção da 

leitura e com a promoção das competências da literacia da informação, podemos constatar que 

existem indicadores de sucesso reveladores da criação de uma cultura de escola favorável à 

valorização da leitura no Agrupamento. Estes indicadores já são referenciados desde 2006, sendo 

observáveis em projetos que se mantêm e são reconhecidos pelo PNL e pela RBE como Boas 

Práticas34. 

A equipa da Biblioteca implementa projetos no sentido de desenvolver a leitura na escola, 

na família e na comunidade local (Cf. Anexo O), encontrando-se diversas referências a estes 

projetos nos diferentes documentos de gestão da BE e do Agrupamento, bem como em atas do 

                                                           
34 Cf. Anexo O - Programas e projeto de promoção da leitura e das competências da literacia em contexto 
familiar, na comunidade local e na escola. 
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conselho pedagógico, atas da equipa da BE, dos diferentes departamentos, dos conselhos de 

docentes, dos clubes e dos projetos em desenvolvimento no Agrupamento. O projeto aLer +, o 

Passaporte da Leitura, a Escola Para Pais e o Currículo da Biblioteca35 são considerados, pela 

coordenação das bibliotecas do Agrupamento, eixos centrais da ação das bibliotecas na 

comunidade educativa e desde o início do ano letivo, podemos encontrar a planificação de 

atividades inseridas nestes projetos, ao longo dos anos, desde a integração destas bibliotecas na 

RBE36. Constatamos, ainda, que sendo eixos centrais da ação das bibliotecas deste 

Agrupamento, desde 2006, são projetos desenvolvidos e práticas implementadas continuamente, 

avaliados no processo de autoavaliação das BE e redefinidas de acordo com orientações 

procedentes do processo auto-avaliativo.  

 (…) a professora Sara apresentou os projetos que articulam a intervenção das bibliotecas do 

Agrupamento com a comunidade escolar e com parceiros locais e nacionais, nomeadamente com 

a Rede de Bibliotecas Escolares e com o Plano Nacional de Leitura e referiu-se à filosofia e aos 

objetivos dos mesmos, dando destaque ao projeto aLer+, ao Passaporte da Leitura, à Escola Para 

Pais e ao Currículo da Biblioteca (…) (Ata da BE – 08-09-2010). 

 

4.3. As bibliotecas do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia 

 

 O Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia integrou duas bibliotecas na RBE, a BE 

Mariano Calado e a BE da EB 1 de Ferrel. Estes estabelecimentos receberam apoio financeiro 

para a sua requalificação no que diz respeito ao mobiliário, equipamento e apoio para a 

atualização dos fundos documentais. A aquisição do equipamento foi garantida, na totalidade, 

pela RBE. 

 Contudo, o Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, sendo marcado pela 

dispersão geográfica dos seus estabelecimentos de ensino, em três freguesias do espaço rural do 

Município de Peniche, integra, ainda, um número muito significativo de escolas com um número 

reduzido de alunos, o que impede a criação de BE nesses estabelecimentos de ensino e faz com 

                                                           
35 O Projeto Currículo da Biblioteca insere-se no âmbito da formação as competências da literacia, 
selecionado no ano letivo 2007/2008, pela Medida Ideias Com Mérito, da RBE, inicialmente denominado Na 
Sociedade da Informação: da Informação ao Conhecimento. Trata-se de um projeto de formação 
direcionado a todas as turmas do Agrupamento, desde o ensino pré-escolar até ao 3º ciclo, com medidas 
direcionadas a toda a comunidade, desde os encarregados de educação, alunos até aos docentes. A 
filosofia do projeto assenta, sobretudo, na promoção de formação para as competências da literacia e 
valoriza a formação ao longo da vida, bem como o impacto que as competências da literacia têm na 
autonomia e na capacidade de intervenção dos indivíduos neste domínio. 
36 Cf. Anexo O- Programas e projeto de promoção da leitura e das competências da literacia em contexto 
familiar, na comunidade local e na escola. 
 



 87 

que um número significativo de alunos do Agrupamento não utilize, diariamente, estes 

equipamentos. 

 Com o objetivo de superar esta limitação, a coordenação das bibliotecas implementa um 

projeto de fundo documental móvel constituído, exclusivamente, por livros. Este fundo está 

disponível para circular entre todos os estabelecimentos de ensino do Agrupamento, procurando 

dar resposta às escolas que não têm BE. As orientações da RBE, no que concerne à criação e 

requalificação de BE (Veiga, 1996: 46), limitam a instalação destes equipamentos culturais a 

estabelecimentos de ensino com número igual ou superior a 100 alunos e/ou um espaço devoluto 

com, no mínimo, 48 m2. Em função do cumprimento destas orientações, este Agrupamento não 

tem, atualmente, mais nenhum estabelecimento de ensino em circunstâncias de beneficiar da 

criação de uma BE e da sua integração na RBE 

Tabela 18 - Integração de Escolas do Agrupamento na RBE 

Escolas 1)  Espaço m22) O n.º de Alunos 3) 

J/I Bufarda Sim 20 

JI Casal Moinho Não 11 

J/I Geraldes Não 50 

J/I Lugar da Estrada Não 12 

J/I Ribafria Não 11 

EB1 de Atouguia da Baleia Não 148 

EB1 de Bufarda Sim 36 

EB1 de Casal da Vala Sim 14 

EB1 de Ferrel BE com 48 m2 106 

EB1 de Geraldes Sim 40 

EB1 de Lugar da Estrada Sim 16 

EB1 de Reinaldes Sim 9 

EB1 de Ribafria Não 13 

EB1 de S. Bernardino Sim 16 

EB1 de Serra D’ El Rei Sim 56 

1) Número de alunos por estabelecimento de Ensino e indicação de espaço devoluto para requalificação – criação 

de BE. Dados recolhidos do ano letivo 2013-2014. 

2) De acordo com as orientações da RBE nas BE1 e J/I a dimensão mais reduzida da superfície total poderá ser 

de 48 m2. 

3) De acordo com as orientações da RBE para a criação de BE é necessário que existam 100 ou mais alunos no 

estabelecimento de ensino, podendo contabilizar-se alunos de J/I e 1.º Ciclo. 

 

Os recursos humanos caraterizam-se pela estabilidade, continuidade e têm formação 

especializada. A continuidade da equipa da biblioteca, desde a sua integração na RBE, garante a 

continuidade dos projetos e das linhas de ação das bibliotecas deste Agrupamento. Por outro 
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lado, a transversalidade entre ciclos e a transdisciplinaridade são facilitadas pela pluralidade, no 

que concerne à formação  dos elementos que integram a referida equipa. 
 

INTEGRAÇÃO DAS BE DO AGRUPAMENTO NA REDE DE BIBLIOTECAS ESCOLARES 

 

A Biblioteca da Escola Sede de Agrupamento - Biblioteca Mariano Calado - integrou a RBE 

em 2003, tendo esta candidatura sido precedida por três candidaturas. A não integração desta BE 

na RBE, nas três candidaturas anteriores, deveu-se ao facto de esta não respeitar, naquela altura, 

os referenciais para as BE, explanados no documento Lançar a Rede de Bibliotecas Escolares, no 

que se refere a condições físicas, relativamente à área ocupada pela biblioteca e ao equipamento 

existente, que condicionava o livre acesso aos documentos.  

No ano letivo de 2002-2003, a candidatura à RBE apresentou alterações significativas no 

que se refere à área ocupada pela BE, ao livre acesso aos documentos, aos procedimentos de 

tratamento documental, à gestão dos diferentes serviços da biblioteca e à visão estratégica de 

promoção de serviços e atividades para todo o Agrupamento, em articulação entre ciclos, o que 

proporcionou a integração desta BE na RBE. Nesta fase, a biblioteca já apresentava, também um 

plano de formação interna para os docentes da equipa da Biblioteca e, através de um clube, os 

Amigos da Biblioteca, formação orientada para a comunidade e para os alunos, no âmbito da 

literacia da informação e da literacia da leitura. 

A BE Mariano Calado, atualmente, localizada no piso 0, em zona próxima à sala de 

convívio dos alunos e do refeitório, presta serviço a dezasseis estabelecimentos de ensino, 

garantindo a aquisição e gestão de fundo documental vocacionado para o projeto Livros Com Pés 

(fundo documental móvel), para a biblioteca da família e para os núcleos de empréstimo à 

comunidade local, distribuídos e acessíveis nas três freguesias que integram o Agrupamento.  

(…) A localização da biblioteca no piso 0 revestiu-se de uma mudança significativa no que 

diz respeito à acessibilidade, uma vez que a sua localização anterior era no piso 1. Esta 

localização trouxe-nos apenas a exigência de trabalhar com mais insistência os comportamentos 

dos alunos, sensibilizando-os para a necessidade de criar condições de trabalho no espaço 

contíguo à biblioteca. (…) O que nem sempre é fácil. Para facilitar este trabalho criámos uma zona 

de acolhimento à biblioteca e a direção do Agrupamento apostou no aumento do espaço da zona 

de convívio e estas medidas foram eficazes. (…) Esta mudança foi estratégica no sentido de 

garantir a acessibilidade a todos e, também, necessária porque este Agrupamento tem uma 

população escolar crescente e debate-se com falta de espaço (…) (PB, Coordenadora da BE e 

aLer+, 2012).  

Contudo, a atual dimensão e organização do espaço da biblioteca Mariano Calado (95m2), 

dada a dimensão da comunidade escolar da Escola Sede de Agrupamento, tratando-se de um 

BE3, não cumpre as orientações esplanadas nas diretrizes da UNESCO (Veiga, 1996: 46) para as 
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bibliotecas escolares, acrescendo, ainda, o facto de esta biblioteca desenvolver projetos de 

abertura à comunidade local e à família, através da concretização de projetos, no âmbito da 

promoção da leitura e das competências da literacia, direcionados a estes públicos. 

 

Tabela 19 - Programa de Bibliotecas Escolares, superfícies em M2 a) 

  

BE1b) 

(<200) 

BE2  

(201-500) 

BE 3  

(501-1000) 

BE4 

(>1000) 

Sala de leitura, visionamento e audição 

b) 
42 75 152 227 

Zona de produção - 31 66 - 

Sala de trabalho 42 c) 35 e) 27 35 

Gabinetes - - 14 14 

Armazém - 30 35 47 

Sala polivalente - - 36 45 

Trabalho de grupo - - - 28 

Total 84 171 330 495 

Notas: a) Os cálculos para as superfícies foram feitos para os valores mais elevados dos intervalos. 

             b) Este espaço inclui zonas de entrada, leitura geral e consulta de audiovisuais multimédia. 

              c) Nas BE1 a sala de trabalho incluirá a zona da produção e de armazém.                              

              d) Nas BE1 de dimensão mais reduzida a superfície total poderá ser de 48 m2.  

              e) Nas BE2 a sala de trabalho inclui o espaço para gabinete de trabalho.   

          Fonte: Relatório Lançar Redes de Bibliotecas Escolares, p. 46 

  

A Biblioteca da EB1 de Ferrel integrou a RBE em 2005. Foi através da intervenção da 

Escola Sede de Agrupamento em parceria com o Município de Peniche que, em 2005, foram 

garantidas as condições mínimas para a criação de uma BE neste estabelecimento de ensino. 

Esta intervenção foi coordenada pela equipa da biblioteca e passou pela adaptação de uma sala 

de aula devoluta para Biblioteca, ficando esta com 48 m2, correspondentes às medidas indicadas 

para uma B137, pela análise do fundo documental existente e pelo desenvolvimento de atividades 

de promoção da leitura. Esta intervenção foi determinante, porque garantiu à EB 1 de Ferrel um 

espaço adequado, que cumpria as exigências mínimas no que se refere às dimensões indicadas 

para esta tipologia de BE.  

À exceção da EB 1 de Ferrel, mais nenhum estabelecimento de ensino apresenta 

condições para beneficiar da existência de uma BE. Por este motivo todos os estabelecimentos de 

ensino do Agrupamento são apoiados, exclusivamente, pela BE Mariano Calado, em articulação 

com a BE da EB 1 de Ferrel, no que se refere à disponibilização de empréstimo inter-bibliotecas. 

                                                           
37 Cf. Tabela 19 – Programa de Biblioteca a Escolar, superfícies em M2.
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Para disponibilizar livros aos estabelecimentos de ensino que não dispõem dos mesmos e, 

que no atual quadro legal, não podem dispor de uma biblioteca no seu estabelecimento de ensino, 

o Agrupamento promove a Biblioteca Móvel. Trata-se de um fundo documental móvel constituído, 

exclusivamente, por livros. Este fundo está disponível para circular entre todos os 

estabelecimentos de ensino do Agrupamento. 

 

 

4.3.1. O desenvolvimento da Política de Gestão da Coleção 

 

A análise à Política de Desenvolvimento e Gestão da Coleção, bem como a averiguação 

de evidências que nos revelem, ou não, a valorização do acesso à informação não tangível, no 

que se refere às políticas de acesso à informação e de promoção da leitura, neste Agrupamento 

foram, também, objeto deste nosso estudo. A nossa análise assenta no entendimento de que a 

Política de Gestão da Coleção, bem como a organização dos serviços de empréstimo são, por si 

mesmos, reveladores de práticas de promoção da leitura, principal objeto deste nosso estudo.  

Da análise do documento da Política de Gestão da Coleção do Agrupamento, podemos 

constatar que as BE do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia implementam políticas de 

gestão da coleção alicerçadas em estratégias promotoras de empréstimo inter-bibliotecas, 

estando definidas, nos regulamentos das duas bibliotecas, as condições e a operacionalização 

para a implementação do empréstimo inter-bibliotecas.  

O desenvolvimento das coleções das duas bibliotecas do Agrupamento e a respetiva 

política de aquisição evidenciam a implementação de práticas de gestão em função do conjunto 

das bibliotecas e do perfil das comunidades de utilizadores a que as bibliotecas se dirigem, 

realizando-se as aquisições de acordo com princípios de gestão integrada e partilhada, prevista 

no documento de Política de Gestão da Coleção das Bibliotecas do Agrupamento. Neste 

documento evidenciam-se referências claras e precisas à missão e objetivos das bibliotecas do 

Agrupamento e a sua implementação é assegurada com carácter de continuidade por um prazo 

previamente definido e articulado com os diferentes departamentos, níveis de ensino e projetos 

pedagógicos a desenvolver no Agrupamento, sendo reportado o prazo de validade da execução 

da Política de Gestão da coleção ao período de vigor do Projeto Educativo do Agrupamento. 

Embora neste se refira que a Política de Gestão da Coleção possa ser avaliada, validada e 

reformulada, em função das reais necessidades e interesses da comunidade escolar.  

É possível constatar referências aos instrumentos de implementação da Política de Gestão 

da Coleção em atas da equipa das Biblioteca, bem como em atas dos diferentes departamentos e 

coordenações de ano, evidências de que esta resulta da avaliação do perfil e da dimensão da 

comunidade de utilizadores, a partir da análise das necessidades de informação, visando a 
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coerência da coleção, tendo em consideração as caraterísticas da comunidade educativa e as 

suas reais necessidades.  

A coordenadora da Biblioteca informou os Coordenadores de Departamento que devem 

solicitar a aquisição de livros que integram as obras do Plano Nacional de leitura. A Biblioteca irá 

adquirir os referidos livros que passam a integrar o Passaporte da leitura. Pretende-se, assim, 

envolver todos os Grupos Disciplinares na promoção da Leitura (…) (Ata de CP – 09-01-2008). 

O documento de política de gestão da coleção estabelece orientações e determina os 

critérios e prioridades para a constituição e desenvolvimento da coleção, formalizando os 

instrumentos para a avaliação da mesma e identificando os responsáveis pela sua execução.  

A (…), coordenadora da Biblioteca, informou que a Escola auferiu da verba a que se tinha 

candidatado, para enriquecimento do fundo documental no âmbito do Plano Nacional de Leitura 

para o terceiro ciclo. (…) De salientar que todas estas atividades envolviam a promoção da leitura 

nas diversas áreas do saber, e em todas as áreas disciplinares e não disciplinares (Ata de CP – 

14-11-2007). 

A articulação com todos os departamentos e coordenações de ciclo favorece a 

participação e cooperação entre as estruturas pedagógicas e o envolvimento dos coordenadores 

de todos os projetos, promovendo a uniformização de critérios, a coerência e o consenso na 

escolha dos recursos documentais. Resulta desta articulação um trabalho, verdadeiramente, 

colaborativo de implementação de projetos/ atividades entre a equipa da BE e os coordenadores 

de todos os projetos em desenvolvimento no Agrupamento (Cf. Anexo M – Articulação da BE com 

Clubes e Projetos). 

(…) a professora (…) referiu que a presença de representantes de quase todos os clubes 

nesta reunião, por convite, é um importante sinal de que o trabalho articulado entre a Biblioteca e 

todos estes projetos vai ser um fator determinante para a promoção da leitura em todos os ciclos 

de ensino. (…) (Ata da BE 12-10-2010) 

  A execução anual da Política de Gestão da Coleção obedece a um plano de ação que 

procura, partindo dos objetivos universais expressos no Manifesto da UNESCO para as 

Bibliotecas Escolares e da Declaração Universal dos Direitos e Liberdades do Homem, cumprir a 

missão e os objetivos das Bibliotecas Escolares do Agrupamento de Escolas de Atouguia da 

Baleia, expressando os objetivos adequados às caraterísticas específicas dos utilizadores das BE 

do Agrupamento. Esta apoia, ainda, a gestão conjunta e articulada das BE do Agrupamento, 

orienta a linha de ação do professor coordenador das bibliotecas na avaliação das necessidades 

dos utilizadores e perspetiva formas de acesso e de utilização da informação, nomeadamente 

prevendo o acesso à coleção por parte de toda a comunidade educativa, bem como prevê 

mecanismos de informação aos utilizadores sobre a linha orientadora subjacente ao 

desenvolvimento da coleção. 
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Tabela 20 - Política de Gestão da Coleção: Orientações 

 Operacionalização 

a) Envolve as estruturas pedagógicas e de 
gestão do Agrupamento; 

Participação na seleção de documentos Reuniões, 
periódicas, previstas na Política de Gestão da Coleção, 
com as estruturas pedagógicas e de gestão para 
avaliarem a capacidade de resposta da Coleção às 
necessidades de informação por parte dos utilizadores. 

a) Respeita o Currículo Nacional desde o 
ensino pré-escolar até ao 3.º Ciclo; 

Envolve os docentes de todas as áreas disciplinares e 
ciclos de ensino na avaliação da coleção, através de 
reuniões anuais, formalmente definidas e informais, 
sempre que oportuno. 

b) Respeita as orientações do Projeto 
Educativo, denominado Identidade & 
Desenvolvimento; 

Existem diversas referências ao Projeto Educativo, 
vinculando-se a necessidade de antecipar o acesso à 
informação no âmbito da identidade e da história e 
geografia local. 

c) Respeita o Projeto Curricular do 
Agrupamento; 

Identificam-se referências às disciplinas de oferta 
curricular do Agrupamento, valorizando-se a aquisição 
de fundo documental para estas áreas. 

d) Considera as propostas de aquisição por 
parte dos utilizadores, perspetivando a 
sua valorização futura e a resposta ao 
currículo; 

A Biblioteca disponibiliza diversos instrumentos de 
comunicação para os utilizadores dos seus serviços 
participarem na proposta de novas aquisições e 
formaliza a obrigação do esclarecimento dos critérios 
de seleção e a transparência nas respostas dadas aos 
utilizadores. 

e) Perspetiva o desenvolvimento global e 
estratégico da coleção, bem como a 
necessidade de partilha e circulação dos 
fundos documentais; 

Nas linhas de orientação do desenvolvimento e gestão 
da coleção, as aquisições são estabelecidas em função 
do Agrupamento e da circulação de fundos 
documentais, através de mecanismos de empréstimo 
inter-bibliotecas e inter-escolas. 

f) Potencia a articulação entre diversas 
entidades, nomeadamente outras 
bibliotecas escolares, autarquia, 
biblioteca municipal e associação de pais; 

Apesar de informalmente, realiza-se empréstimo inter-
bibliotecas com as restantes BE do Município, de 
outros Agrupamentos, e com a BM. 

g) Perspetiva o empréstimo inter-bibliotecas 
e o empréstimo inter-escolas; 

Está formalizado e definido o empréstimo inter-
bibliotecas e inter-escolas dentro do Agrupamento. 

h) Perspetiva a criação de redes de partilha 
da coleção, consolidando a política de 
cooperação entre as bibliotecas e 
garantindo a renovação regular dos 
recursos, bem como a sua itinerância no 
Agrupamento. 

Existem no Documento de Política de Gestão da 
Coleção referências claras à forma como deve ser 
renovada com regularidade a coleção, perspetivando-a 
em Agrupamento, estabelece logo estratégias de 
itinerância. 

Nota: Tabela síntese de linhas orientadoras do documento de política de gestão da coleção do 

Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia. 

 

O EMPRÉSTIMO DOMICILIÁRIO 

 

 Constata-se que a implementação de estratégias, convenientemente regulamentadas, 

garante a operacionalização e eficaz articulação da circulação da coleção entre as bibliotecas e 

todos os estabelecimentos de ensino do Agrupamento, proporcionando uma maior diversidade de 

títulos aos utilizadores, bem como a circulação eficaz do fundo documental. 
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O empréstimo inter-bibliotecas e inter-escolas correspondem a mais de 50% dos 

empréstimos realizados no Agrupamento, à exceção do ano letivo 2009-2010. 

 

Tabela 21 - Resumo – Tipologia de empréstimo da BE Mariano Calado 

 Empréstimo 

domiciliário 

Empréstimo 

Sala de aula 

Empréstimo 

Inter-bibliotecas 

Empréstimo 

Inter-escolas 

2009-2010 56% 31% 2% 11% 

2010-2011 22% 19% 42% 17% 

2011-2012 21% 20% 44% 15% 

2012-2013 19% 18% 49% 15% 

 

Tabela 22 -  Resumo – Tipologia de empréstimo da BE da EB 1 de Ferrel 

 Empréstimo 

domiciliário 

Empréstimo 

Sala de aula 

Empréstimo 

Inter-biblioteca 

Empréstimo 

Inter-escolas 

2009/2010 55% * 41% 4% 

2010/2011 71% * 26% 3% 

2011/2012 53% * 45% 2% 

2012/2013 50% * 47% 3% 

Nota: * - Na BE da EB 1 de Ferrel não é feito o controlo e registo dos empréstimos para leitura presencial e em sala de aula. 

 

4.3.2. Caraterísticas e equilíbrio por área temática 

 

 Da análise dos Anexo P e Q – Caracterização e evolução do fundo documental da BE 

Mariano Calado e Caracterização e evolução do fundo documental da BE da EB 1 de Ferrel- 

constata-se que as duas BE do Agrupamento, no que concerne às caraterísticas do fundo 

documental/equilíbrio por área, no ano de integração na RBE, apresentavam desequilíbrio, no que 

concerne à percentagem de títulos por área do conhecimento, tendo as classes 0, 8 e 9 maior 

relevância, corroborando a descrição apresentada no relatório Lançar a Rede de Bibliotecas 

Escolares do fundo documental da maioria das BE das escolas do país, ao ano em que este 

relatório foi produzido. Relativamente à realidade portuguesa e em particular deste Agrupamento, 

coloca-se a hipótese deste desequilíbrio, no que concerne à percentagem de documentos, por 

área do saber, ter sido fomentado pela existência de equipas da BE constituídas maioritariamente 

por docentes das áreas de língua portuguesa e história, com uma maior sensibilidade para as 

suas áreas disciplinares, e ainda, para o tipo de utilização que os docentes das mesmas faziam da 

BE, na qual não era comum a promoção das competências da literacia da informação e a 
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implementação de estratégias de trabalho de pesquisa em todas as áreas disciplinares e não 

disciplinares.  

 O fundo documental das duas BE do Agrupamento, apresentava também, no momento da 

integração na RBE (Anexo P e Q) um número de títulos significativamente inferior, por aluno, do 

que o que é recomendado pela UNESCO e reiterado, para o caso português, nas linhas de 

orientação emanadas do documento Lançar Rede de Bibliotecas Escolares, ou seja 10 títulos por 

aluno. Podemos, ainda, constatar que tem existido uma evolução constante em todas as áreas do 

saber e que a classe 8 se destaca por um significativo desequilíbrio favorável à mesma. Tendo em 

consideração que as aquisições são realizadas no âmbito da implementação de uma política de 

Agrupamento, estas correspondem às necessidades sentidas pelo mesmo e, ainda, à execução 

de verbas de projetos relacionados com a promoção da leitura, esta situação parece ser o reflexo 

da importância que tem sido atribuída aos projetos de promoção da leitura, desde que este 

Agrupamento integrou a RBE e o Projeto aLer+. 

 A Biblioteca Mariano Calado apresenta uma taxa de renovação da coleção muito variável 

ao longo dos anos, desde que integrou a RBE, verificando-se que o financiamento da RBE, do 

PNL e da Fundação Calouste Gulbenkian foram determinantes para que em 2008-2009 esta 

biblioteca alcançasse os 10 documentos mínimos por aluno, considerando apenas os alunos da 

Escola Sede. A afetação de verbas da RBE no ano da integração nesta Rede, o projeto Livros 

Com Pés, premiado pela Fundação Calouste Gulbenkian e os dois prémios no âmbito da Medida 

Ideias Com Mérito correspondem aos anos letivos nos quais a evolução foi mais significativa. 

Contudo, a renovação e crescimento do fundo documental desta biblioteca não tem sido 

constante, verificando-se taxas de variação de crescimento muito acentuadas.  

 

Tabela 23 - Resumo – Taxa de variação e crescimento de Fundo documental por aluno da BE Mariano Calado 

  FD Taxa de variação FD Média FD p/ Aluno EB23 Média FD p/ Aluno Agrupamento 

2002-2003 3000 - 4,62 2,36 

2003-2004 3810 27,00% 5,82 3,03 

2004-2005 4230 11,02% 6,37 3,30 

2005-2006 4520 6,86% 6,83 3,56 

2006-2007 5217 15,42% 7,95 4,24 

2007-2008 5880 12,71% 9,02 4,67 

2008-2009 6455 9,78% 10,01 5,51 

2009-2010 6772 4,91% 10,85 6,05 

2010-2011 6908 2,01% 10,45 5,99 

2011-2012 7012 1,51% 10,27 6,06 

2012-2013 7044 0,46% 10,58 6,32 

2013-2014 7044 0,00% 11,74 6,61 

Nota: FD - Fundo Documental   
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 A equipa da BE, relativamente à Biblioteca Mariano Calado, seguindo uma política de 

articulação e gestão dos recursos documentais em função do Agrupamento, promove a circulação 

do fundo documental desta BE, sobretudo no que concerne à classe 8, em todos os 

estabelecimentos de ensino do Agrupamento. Tendo em consideração esta medida é, imperioso 

analisar o número de documentos que esta BE tem, atualmente, em função dos alunos da EB 2,3 

de Atouguia da Baleia (11,74) e o número de documentos disponíveis em função do Agrupamento 

(6,61). Outra perspetiva de análise do fundo documental terá, necessariamente, de refletir a 

adequação dos documentos de acordo com a faixa etária dos alunos e neste sentido é-nos 

sugerido afirmarem que o fundo documental direcionado aos alunos do J/I e do 1.º ciclo deve ser 

analisado isoladamente. Pela análise do Tabela resumo – Fundo documental J/I e 1. º Ciclo 

versus 2. º, 3. º Ciclo – podemos concluir que, a coleção do fundo documental do Agrupamento 

integra, em média, 3,04 livros por aluno do J/I e 1. º Ciclo, ou seja um número muito inferior ao 

indicado pela UNESCO. 

 

Tabela 24 - Quadro Resumo – Fundo documental J/I e 1. º Ciclo versus 2. º, 3. º Ciclos 

Material Impresso Biblioteca Mariano Calado 

  
FD JI EB1 FD EB23 

Média FD p/ Aluno JI e EB1 

2012-2013 1373 5671 3,04 

Nota: FD – Fundo Documental   

 

Tabela 25 - Documentação existente por nº de alunos na Biblioteca Mariano Calado 

  Livros 

CD 

Áudio 

Vídeo 

Digital 

Vídeo 

Analógico 

Documentos 

Informáticos/Digitais 

Total de 

documentos 

A
n

o
 l

e
ti

v
o

 

2
0

0
8

/2
0

0
9
 Escola 10,01 0,1 0,2 0,17 0,19 10,67 

Município 5,24 0,1 0,2 0,17 0,19 5,9 

Nacional 6,78 0,13 0,13 0,3 0,25 7,59 

A
n

o
 l

e
ti

v
o

 

2
0

0
9

/2
0

1
0
 Escola 10,85 0,11 0,24 0,18 0,21 11,59 

Município 8,05 0,11 0,26 0,25 0,24 8,91 

Nacional 6,91 0,13 0,17 0,27 0,26 7,74 

A
n

o
 l

e
ti

v
o

 

2
0

1
0

/2
0

1
1
 Escola 10,45 0,2 0,45 0,33 0,38 11,81 

Município 11,52 0,14 0,46 0,32 0,31 12,75 

Nacional 9,26 0,16 0,24 0,33 0,32 10,31 

A
n

o
 l

e
ti

v
o

 

2
0

1
1

/2
0

1
2
 Escola 10,27 0,11 0,24 0,18 0,21 11,01 

Município - - - - - - 

Nacional - - - - - - 

A
n

o
 l

e
ti

v
o

 

2
0

1
2

/2
0

1
3
 Escola 10,58 0,2 0,45 0,33 0,38 11,94 

Município - - - - - - 

Nacional - - - - - - 
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4.3.3. Acesso à informação e promoção da leitura 

 

O projeto Livros com Pés é uma estratégia estruturante, no âmbito das dinâmicas de 

promoção da leitura, que, desde o ano letivo 2007-2008, fomenta a circulação de um fundo 

documental móvel em todo o Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, sobretudo 

vocacionado para o empréstimo de livros aos alunos do ensino pré-escolar e do 1.º ciclo, bem 

como para o empréstimo à família. Este projeto procura colmatar as dificuldades inerentes ao 

acesso a livros nas escolas que, devido ao reduzido número de alunos, não dispõem de BE e 

possuem um número muito limitado de títulos, muitas vezes em mau estado de conservação e 

desatualizados. Constatando-se que um número muito significativo de alunos do ensino pré-

escolar e do 1.º ciclo não tem acesso direto a uma biblioteca, nem poder para os adquirir, a 

equipa da BE considera fundamental a promoção da circulação deste fundo, no sentido de 

fomentar o acesso a títulos diversificados, bem como a procurar garantir a satisfação de 

necessidades de informação específicas de cada turma, no âmbito da realização de trabalhos de 

pesquisa. 

(…) A professora Sara Andrade voltou a intervir para informar que já está a circular o fundo 

documental do projeto Livros com Pés, pelas Escolas de primeiro ciclo e Jardins de Infância do 

Agrupamento. Congratulou-se, ainda, pelo êxito alcançado nas dinâmicas de promoção da leitura, (…) 

Sensibilizou todas as escolas de primeiro ciclo que ainda não adquiriram o Passaporte de Leitura, para o 

fazerem (…) (Ata de CP – 09-01-2008). 

Encontram-se evidências nos relatórios das BE que nos indicam que o projeto Livros Com 

Pés foi sofrendo reestruturações e adaptações ao longo dos anos. Estas alterações são 

apontadas como necessárias em função da melhor adaptação do projeto às necessidades 

manifestadas pelos utilizadores e às caraterísticas da comunidade educativa. É percetível que a 

coordenação das BE teve como linha de orientação e eixo da sua ação, através deste projeto, 

minimizar o desigual acesso à informação que existe no Agrupamento, bem como o contacto 

diário com os livros. No entanto a implementação deste projeto não pode substituir a 

aprendizagem subjacente à utilização de uma biblioteca, situação que afeta um significativo 

número de alunos do ensino pré-escolar e do 1.º ciclo deste grupamento. 

(…) Temos consciência que a frequência e a utilização rotineira de uma Biblioteca, bem como as 

aprendizagens que estão subjacentes a este processo não podem ser colmatadas com um projeto que 

apenas garante a circulação de um fundo documental (…) No entanto procuramos fazer o que está ao 

nosso alcance. Estão em causa diferentes domínios da aquisição das competências da literacia (…) a 

promoção das competências da literacia da informação, através deste projeto, não fica por si só garantida, 

(…) procuramos com este acesso constante a diferentes obras e autores investir na promoção das 

competências da literacia da leitura (…) trata-se de um projeto que exige um grande investimento na 

circulação do fundo documental, pelos diferentes estabelecimentos de ensino, sobretudo porque, apesar de 
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tudo, o fundo documental direcionado a este público é muito restrito (…) sensivelmente 1400 títulos para 

500 alunos. (…) (PB, Coordenadora da BE e aLer+, 2012). 

   

O projeto Livros Com Pés foi implementado no âmbito do projeto aLer+, cumprindo uma 

das suas linhas orientadoras, de abertura à comunidade. Este promoveu, durante três anos, o 

empréstimo em núcleos documentais dispersos por diversos organismos e associações, das três 

freguesias que integram o Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia. Contudo, dada a 

elevada taxa de empréstimo domiciliário no Agrupamento e a reduzida taxa de livros existentes 

por aluno, a equipa da BE reavaliou este projeto, substituindo-o pela abertura da biblioteca à 

comunidade e mantendo, assim, os livros na biblioteca disponíveis para os projetos de promoção 

de leitura, diretamente, relacionados com os alunos. 

(…) A Coordenadora da Biblioteca passou à explicação das atividades a desenvolver durante o ano. 

(…) Há a destacar o projeto “Livros com Pés” que se trata de uma biblioteca (…) que vai circular entre todas 

as escolas do agrupamento e se espera esteja implementado até trinta e um de Outubro (…) Comunidade 

de Leitores que é um encontro de professores e de outros interessados, tendo como tema a discussão de 

um livro lido; “Promoção dos Livros do Plano Nacional de Leitura” – trata-se da deslocação de uma 

professora pelas escolas do primeiro ciclo fazendo a motivação para as obras que vai entregar para leitura; 

Passaporte da Leitura – esta atividade continuará dado o impacto que teve não só nas escolas do 

Agrupamento mas também junto de outros organismos educativos (…) (Ata de CP – 10-10-2007). 

Atualmente, o projeto Livros Com Pés contempla a valorização do empréstimo inter-

bibliotecas e do empréstimo inter-escolas. Estas duas tipologias de empréstimo são geridas pela 

equipa da BE, que reúne toda a informação sobre os títulos de livros existentes no Agrupamento, 

dispersos por todas as escolas, e promove a sua circulação.  

(…) Circulação do fundo documental e empréstimo no primeiro ciclo, a professora Sara Andrade, 

perante o cenário de escassez de livros indicados para este público, apontou como solução o reforço do 

empréstimo inter-bibliotecas e a procura de parcerias que valorizem e apoiem o investimento neste fundo. 

Ficou estabelecido que iria ser reforçado o empréstimo na Biblioteca de Ferrel para os alunos e docentes do 

primeiro ciclo de outros estabelecimentos de ensino do nosso Agrupamento. (…) poderá vir a ser 

estabelecido diretamente, através dos docentes do primeiro ciclo interessados e/ou por mediação da equipa 

da Biblioteca (…) (Ata da BE – 21-10-2010). 

 

Esta vertente do projeto inscreve-se na Política de Gestão da coleção e resulta numa, 

verdadeira, articulação de esforços no sentido de valorizar e rentabilizar todos os recursos 

existentes no Agrupamento, com resultados muito significativos na taxa média de empréstimo 

domiciliário de livros por utilizador (Cf. Tabela 26 – Total de empréstimos domiciliários por número 

de utilizador da BE), encontrando-se muito acima da taxa nacional e da taxa de empréstimo do 

Município. 
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Tabela 26 - Total de empréstimos domiciliários por nº de utilizadores da BE 

 
2007-

2008 
2008-2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

Taxa de empréstimo 

Escola 

 

10,68 

 

9,57 

 

2,54 

 

19,29 

 

18,56 

 

19,02 

Taxa de empréstimo a 

nível Municipal 

 

10,68 

Nenhuma escola 

preencheu este quadro 

 

2,10 

 

12,02 

 

*1) 

 

* 

Taxa de empréstimo a 

nível Nacional 

 

1,62 

 

1,50 

 

1,82 

 

2,33 

 

* 

 

* 

1) Valores não disponibilizados na base de dados da RBE desde o ano letivo 2011/2012. 

 

Da análise aos projetos da BE, concluímos que este Agrupamento se inscreve nas 

políticas do aLer+ e estabelece como prioridade a promoção da leitura autónoma e orientada em 

todos os ciclos de ensino, incluindo no ensino pré-escolar, através da participação semanal dos 

pais, no projeto Leitura em Vai e Vem. Constata-se que a aquisição de livros, no âmbito do Plano 

Nacional de Leitura (PNL), direcionados para a promoção da leitura orientada, é planificada em 

articulação com os Conselhos de Docentes e com o grupo de Língua Portuguesa, sendo a gestão 

do empréstimo estabelecida nas reuniões dos referidos Conselhos, garantindo-se desta forma a 

disponibilização para circulação, oportuna, de todos os títulos selecionados para leitura orientada 

em sala de aula, em todas as turmas do Agrupamento. Esta planificação é concretizada com a 

participação ativa de todos os docentes, garantindo assim o efetivo cumprimento do plano de 

circulação destas obras. 

(…) No ponto quatro da ordem de trabalhos, aquisição de livros do Plano Nacional de 

Leitura, PNL, foram analisadas as propostas de aquisição provenientes do Conselho de Docentes 

do Jardim de Infância, do Conselho de Docentes do primeiro ciclo e do Departamento de Língua 

Portuguesa, tendo sido realizada a escolha e dado início ao processo de aquisição, respeitando 

as opções e orientações dos referidos conselhos e departamento (…) (Ata da BE – 08-09-2010). 

 

Tabela 27 - Taxa de Retorno da BE Mariano Calado 

 

 
TX Empréstimo p/ aluno 

Média FD p/ 

Aluno 

Agrupamento 

Tx Retorno 

da Coleção 
 Agrupamento Nacional 

2007-2008 10,68 1,62 4,67 228,69% 

2008-2009 9,57 - 5,51 173,68% 

2009-2010 2,54 1,82 6,05 41,98% 

2010-2011 19,29 2,33 5,99 322,04% 

2011-2012 18,56 - 6,06 306,27% 

2012-2013 19,02 - 6,32 300,95% 
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Tabela 28 - Taxa de Retorno da BE da EB1 de Ferrel 

 TX Empréstimo p/aluno Média FD p/ 

aluno 

EB1 Ferrel 

Tx Retorno 

da Coleção  
EB1 

Ferrel 
Nacional 

2007-2008 17,65 1,62 7,36 239,72% 

2008-2009 19,27 - 7,82 246,33% 

2009-2010 21,43 1,82 7,66 279,65% 

2010-2011 23,27 2,33 8,41 276,83% 

2011-2012 21,7 - 8,11 267,47% 

2012-2013 21,57 - 8,43 255,83% 

 

 

(…) Gestão e circulação do fundo documental do Plano Nacional de Leitura pelos Jardim 

de infância e pelas Escolas de Primeiro Ciclo do Agrupamento, foi estabelecido pela equipa da 

Biblioteca que seria determinante criar um formulário de gestão e circulação deste fundo 

documental garantindo, assim, que em reunião de coordenação de ano será feita a gestão e 

circulação dos referidos livros em articulação com a equipa da Biblioteca (…) (Ata da BE – 23-09-

2010) 

 

A equipa das BE aponta como primado da sua ação garantir o igual acesso à informação, 

bem como às atividades no âmbito da promoção da leitura e das competências da literacia. 

Constata-se que desde a integração da BE Mariano Calado na RBE e mais tarde da BE da EB 1 

de Ferrel, os projetos desenvolvidos e/ou as candidaturas reconhecidas com prémios, atribuídos 

por diversos organismo como a RBE, o PNL e a Fundação Calouste Gulbenkian, concretizaram-se 

sempre em políticas de Agrupamento, envolvendo a aquisição de recursos numa visão de 

Agrupamento. 

 

(…) os docentes do Primeiro Ciclo consideraram que o facto de todos os alunos terem, 

atualmente, uma ficha de requisição e empréstimo domiciliário foi um fator motivador e promotor 

do interesse pela leitura, quer nas escolas onde o empréstimo é feito semanalmente, quer nas 

outras escolas (…) (Ata da BE – 22-12-2010). 

 

  A concretização de projetos que envolvam todos os estabelecimentos de ensino do 

Agrupamento, dada a dispersão do mesmo pelo território das três freguesias, da zona rural do 

Município de Peniche, bem como o número de estabelecimentos de ensino que este Agrupamento 

integra, exige a afetação de um número significativo de horas dos recursos humanos da biblioteca 
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e/ou em funções de colaboração com os projetos da biblioteca. Da análise às estratégias de 

promoção da leitura, constata-se que a circulação e o acesso a livros, bem como a documentos 

em diferentes suportes de informação é um eixo essencial da ação das BE (Projeto Educativo do 

Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, 2013: 46-48).  

(…) Nas restantes escolas onde não podemos facultar, semanalmente, o empréstimo 

domiciliário, procuramos estabelecer um contacto mais persistente com os docentes dessas 

turmas, valorizando a comunicação sobre o plano de atividades, a aplicação do passaporte da 

leitura, a inscrição de todos os alunos nos serviços de empréstimo domiciliário e a promoção de 

atividades de promoção da leitura em articulação com docentes de diferentes áreas disciplinares 

(…) (PB, Coordenadora da BE e aLer+, 2012).               

O empréstimo ao 1.º ciclo tem sido garantido, semanalmente, à exceção do ano letivo 

2009-2010. Este dá-se através da circulação de títulos entre os estabelecimentos de ensino, nos 

quais a equipa das BE procura facultar o contacto com diferentes autores, com todas as coleções 

disponíveis na BE Mariano Calado e com livros de pesquisa das diferentes áreas do saber. Tendo 

em consideração o número reduzido de livros disponíveis para o 1. º Ciclo (1373 títulos)38 na BE 

Mariano Calado e a dispersão geográfica no território educativo do Agrupamento, a equipa das BE 

não considerou a hipótese de promover este serviço em todas as escolas do 1. º Ciclo, do 

Agrupamento. (Cf. Tabela17).  

(…) referiu que gostaria de intervir neste projeto e que estava disponível para promover o 

empréstimo nos referidos estabelecimentos de ensino, bem como acompanhar os docentes do 

primeiro ciclo, nos dias em que se realizem reuniões na Escola Sede de Agrupamento. Referiu, 

ainda, que vai fazer o estudo do fundo documental da Biblioteca da Escola Sede de Agrupamento, 

no que se refere aos livros destinados a esta faixa etária, para organizar o empréstimo (…) (Ata 

da BE – 23-09-2010). 

A coordenação das BE promove, para as escolas não abrangidas pelo empréstimo 

semanal, serviços de divulgação das obras existentes, apoio aos docentes das restantes escolas, 

na seleção de livros direcionados aos seus alunos, promoção do serviço de empréstimo inter-

escolas e inter-bibliotecas, inscrição de todos os alunos do Agrupamento no serviço de 

empréstimo, aplicação do Passaporte da Leitura em todas as turmas do Agrupamento, criação de 

recursos para a exploração de diferentes obras, promoção de atividades em articulação com 

clubes e em regime de voluntariado, disponíveis para todas as escolas do Agrupamento. 

 

“(…) circulação do fundo documental e empréstimo no Primeiro Ciclo, a equipa da 

Biblioteca refletiu sobre a viabilidade de promover a circulação do fundo documental infantil da 

Biblioteca da Escola Sede, destinado à faixa etária do primeiro ciclo, bem como sobre a logística 

                                                           
38 Os 1373 livros incluem os títulos direcionados para o ensino pré-escolar e os livros de leitura orientada, 
em 12 exemplares cada, no âmbito do PNL. 
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necessária para concretizar este objetivo a que nos propomos, procurando assim promover a 

leitura e rentabilizar o referido fundo. Depois de analisado o número de títulos existentes, bem 

como a sua atualização e estado de conservação ficou estabelecido que seria promovido 

empréstimo semanal na Escola Básica do Primeiro Ciclo de Atouguia da Baleia e na Escola 

Básica do Primeiro Ciclo da Serra D’El Rei, tendo sido definido este plano devido ao número de 

alunos que tem cada um destes estabelecimentos de ensino. Não foi contemplada a hipótese de 

ser feito empréstimo semanal em todos os estabelecimentos de ensino do primeiro ciclo devido ao 

facto de não termos fundo documental suficiente para promover esta intervenção em todos os 

estabelecimentos de ensino. Ficou estabelecido que as restantes escolas fariam a requisição de 

livros através dos docentes de cada turma, deslocando-se estes à Biblioteca (…) (Ata da BE – 23-

09-2010). 

 

 

4.4. Projetos e Práticas de promoção da Leitura e das Competências da 

Literacia da Informação 

 

4.4.1. Projetos de Promoção da Leitura e das Competências da Literacia da 

Informação. 

 

As bibliotecas do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia integram a RBE e foram 

selecionadas no âmbito de diversas medidas e projetos, vendo reconhecidos, através do mérito, 

os seus projetos de promoção da leitura e das competências da literacia.  

Da análise dos PAA constata-se que, ao longo dos últimos sete anos, a equipa que 

coordena as bibliotecas deste Agrupamento tem vindo a desenvolver projetos significativos no que 

concerne à promoção das competências da literacia e da promoção da leitura, reconhecidos 

através da atribuição de diversos prémios (Cf. Anexo O) – Programas e Projetos de Promoção da 

Leitura, na Escola, na Família e na Comunidade Local). A Fundação Calouste Gulbenkian, no 

âmbito de um projeto de promoção da leitura para a comunidade escolar, a comunidade local e a 

família, denominado Passaporte da Leitura – www.passaportedaleitura.net, reconheceu as 

práticas deste Agrupamento no âmbito da promoção da leitura e do combate à iliteracia. 

(…) Objetivo Geral: Combater, em toda a comunidade educativa, do Agrupamento de 

Escolas, bem como nos Agregados familiares dos alunos, toda a manifestação de iliteracia. 

Objetivos Específicos: 1. Garantir Programas de Formação e Utilizadores: Alunos; Professores; 

Encarregados de Educação; Funcionários; População Estrangeira no Agrupamento de Escolas; 2. 

Promover a Leitura e o Livro; 3. Garantir um Fundo Documental Móvel – Livros com pés, a circular 

em toda a Comunidade Educativa; 4. Promover um documento pessoal e identificador do perfil de 
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leitor, transversal a todo o Agrupamento – o Passaporte da Leitura – (segue Passaporte em 

anexo); 5. Garantir aos utilizadores formação TIC; 6. Ampliar e atualizar o fundo documental; 7. 

Aplicar, Bianualmente, o estudo de utilizador para reavaliar as necessidades de formação dos 

utilizadores; 8. Garantir a continuidade da Biblioteca da Família – aberta a todos os elementos do 

Agregado Familiar, dos alunos do Agrupamento; 9. Incentivar a promoção da página – 

www.passaportedaleitura.net, nomeadamente no que concerne ao Fórum e Blog de livros e 

leituras. (…).(Agrupamento de Escolas Atouguia da Baleia ,2006). 

No âmbito da promoção das competências da Literacia da Leitura, da Literacia da 

Informação e da Literacia Digital, estas BE foram selecionadas pela Candidatura Ideias Com 

Mérito, através da atribuição do prémio Ideias Com a Mérito a de dois projetos.  

Partindo da definição de Boa Prática39, constatamos que vários projetos e atividades40 que 

estruturam os eixos orientadores da filosofia das BE deste Agrupamento correspondem a Boas 

Práticas, sendo reconhecidas como tal através da Medida Ideias Com Mérito, da RBE.  

O Programa Rede de Bibliotecas Escolares, lançado em 1996, tem apoiado a criação, 

atualização e dinamização de bibliotecas escolares dos diferentes níveis de ensino. Ao longo 

deste percurso foi constatado que, em muitas bibliotecas da RBE, o nível de trabalho realizado 

ultrapassou a fase de instalação e de organização, desenvolvendo-se projetos que evidenciam 

uma cabal apropriação dos recursos disponíveis na biblioteca pela comunidade educativa, 

favorecendo práticas cada vez mais centradas no uso da informação e no conhecimento. Com o 

objetivo de incentivar o trabalho destas bibliotecas escolares foi lançada, em 2005, a Candidatura 

Ideias com Mérito, que visa selecionar e apoiar as experiências mais consistentes e divulgar as 

boas práticas daí resultantes. Os projetos apoiados, ao longo destes anos, têm fomentado 

sistemas de cooperação e parcerias, em diferentes domínios: organização e difusão da 

informação; desenvolvimento de sistemas para gestão de um serviço de biblioteca no 

agrupamento; partilha de catálogos automatizados; desenvolvimento das literacias - formação do 

utilizador, organização conjunta de programas e ações de promoção da leitura e práticas 

pedagógicas inovadoras centradas numa utilização transversal da biblioteca. (Gabinete da Rede 

de Bibliotecas Escolares, 2005). 

                                                           
39 Boa Prática - é uma expressão derivada da expressão inglesa best practices, que se refere às técnicas 
identificadas como as melhores em termos de eficácia, eficiência e reconhecimento de valor para os 
envolvidos e afetados, direta e ou indiretamente, na realização de determinadas tarefas, atividades, 
procedimentos, ou até mesmo, na realização de um conjunto procedimentos devidamente integrados, por 
um objetivo comum (Wellington Mónaco). 
 
40 Cf. Cf. Tabela nº - Programas e projeto de promoção da leitura e das competências da literacia em 
contexto familiar; Tabela nº Programas e projeto de promoção da leitura e das competências da literacia na 
comunidade local; Tabela nº Programas e projeto de promoção da leitura e das competências da literacia na 
escola; Tabela nº - Programas e projetos – Articulação da BE com Clubes e Projetos. 
 

http://rbe.min-edu.pt/np4/766.html
http://rbe.min-edu.pt/np4/766.html


 103 

O Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia integrou a Medida Ideias com Mérito, 

com dois projetos selecionados: em 2008 com o projeto Na sociedade da Informação: da 

Informação ao conhecimento; em 2011 com o projeto Biblioteca 2.0: ciberinformaçao (Gabinete da 

Rede de Bibliotecas Escolares, 2005) (Cf. Tabela nº 29 Resumo da candidatura- Na Sociedade da 

Informação: da Informação ao Conhecimento e Tabela nº 31- Escolas apoiadas pela Medida 

Ideias com Mérito). Trata-se de dois projetos que apresentaram medidas abrangentes a todo o 

Agrupamento, que envolvem a escola, a família e a comunidade local, nos quais a promoção da 

leitura, em diversos suportes, a avaliação de perfis de leitura dos alunos e a construção de 

comunidades de leitores têm lugar de relevo. Pelo significado que têm para o Agrupamento, sendo 

eixos estruturantes do Projeto Educativo e pela continuidade que apresentam, trata-se de 

processos consolidados. Neste Agrupamento, constata-se que um número muito significativo de 

projetos e de atividades surgiram na sequência de processos de autoavaliação da BE, sendo este 

facto revelador de uma implementação faseada e sustentada no tempo. São exemplo de Boas 

Práticas o Passaporte da Leitura, a Escola Para Pais, o Currículo da Biblioteca, o Projeto Livros 

Com Pés e o projeto Biblioteca 2.0: Ciberinformação. 

O primeiro projeto, selecionado no ano 2008, designado Currículo da biblioteca, assentava 

a sua intervenção, de forma transversal e articulada entre ciclos, através da promoção de 

formação no âmbito das competências da literacia e propunha a intervenção da equipa da BE, em 

articulação com todos os docentes. No que se refere ao 2.º e 3.º Ciclos, a articulação estabelece-

se em Conselho de Turma (CT). Este projeto, também baseava a sua intervenção através de 

planos de formação dirigida a docentes e Encarregados de Educação. Trata-se de intervir em toda 

a comunidade educativa, numa perspetiva de formação ao longo da Vida.  

(…) O Conselho Pedagógico decidiu, por unanimidade, atribuir um louvor à Equipa da Biblioteca, 

pelo seu desempenho, confirmado através do Prémio de Mérito, atribuído pela Rede de 

Bibliotecas Escolares, no presente ano letivo (…) (Ata de CP – 04-06-2008). 

 

O Currículo da Biblioteca é um projeto que resulta da candidatura aprovada pela Medida 

Ideias Com Mérito Na Sociedade da Informação: da Informação ao Conhecimento, aprovada no 

ano letivo 2007-2008, na qual eram apresentados argumentos e práticas já implementadas nos 

três anos letivos anteriores, e que atualmente se mantem em implementação, com novas 

dinâmicas já consolidadas, que surgiram dos processos de autoavaliação das BE, e que são já 

considerados Boas Práticas. 

 

 

 

 



 104 

Tabela 29 - Resumo da candidatura- Na Sociedade da Informação: da Informação ao Conhecimento 

Estratégias Público-Alvo Objetivos Observações 

1.Formação 

Alunos, Encarregados de 

Educação e professores 

e comunidade local 

Promover formação no 

âmbito das 

competências da 

Literacia e da leitura. 

Numa perspetiva de 

formação ao longo 

da vida, formação 

e-laerning e 

presencial. 

2.Empréstimo e circulação 

de livros inter-bibliotecas e 

inter-escolas 

Comunidade escolar e 

local 

Promover o acesso à 

leitura e à informação. 

Bibliotecas do 

Agrupamento, 

Projeto Livros Com 

Pés. 

3.Controlo e Registo de 

leituras 

Alunos, professores e 

encarregados de 

educação 

Promover a leitura e 

sistematizar 

informação sobre 

perfis de leitura. 

Passaporte da 

Leitura – 

Instrumento de 

registo e Blogue. 

4.Implementação de 

medidas de marketing no 

âmbito da leitura e da 

literacia 

Comunidade escolar e 

local 

Promover a divulgação 

de projetos no âmbito 

da promoção da leitura 

e da literacia e dar-

lhes visibilidade no 

Agrupamento e na 

Comunidade local. 

Blogue do 

Passaporte da 

Leitura; mailing list 

da biblioteca; 

Serviço de 

Informação SMS – 

Serviço +Saber. 

5.Sistematização e 

divulgação do impacto que 

das medidas de promoção 

da leitura e da literacia 

Comunidade escolar e 

local 

Divulgar as medidas 

de promoção da leitura 

e os resultados dos 

estudos sobre o 

impacto das mesmas, 

no sucesso dos 

alunos. 

 

 

 Este projeto, concretiza-se atualmente, com o apoio de diferentes instrumentos 

normalizados, aferidos para todo o Agrupamento, dos quais destacamos o Passaporte da Leitura, 

o Plano de Leitura de Turma (procede à planificação, em Conselho de Turma, e ao registo das 

atividades desenvolvidas no âmbito da promoção da leitura), o Plano do Currículo da Biblioteca 

(procede à planificação, em Conselho de Turma, e ao registo das atividades desenvolvidas no 

âmbito da promoção das competências da literacia da informação), o Contrato de Leitura 

(implementa e sistematiza medidas individuais de promoção da leitura) e o questionário Perfil de 

Leitor (procede à avaliação do perfil de leitor dos alunos do Agrupamento, bem como à sua 

evolução, no que concerne a fatores da Escola, da família e da comunidade local). A avaliação 
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destes projetos, a sua constante adequação por parte dos envolvidos, direta ou indiretamente, 

alcançando-se por todos o reconhecimento, como sendo as melhores estratégias, práticas, 

instrumentos e procedimentos, com vista a alcançar objetivos comuns, em termos de eficácia, 

eficiência e reconhecimento de valor para os envolvidos, confere-lhes o reconhecimento de Boas 

Práticas, pela RBE. 

(…) Outra dimensão da valorização da promoção das competências da leitura e da literacia 

da informação está subjacente ao desenvolvimento do plano do currículo da BE e do plano de 

leitura de turma. Estes desenvolvem-se, em articulação com todo o Conselho de Turma. (…) 

Constatámos que o currículo da biblioteca foi, durante o presente ano letivo, desenvolvido no 

âmbito das diferentes áreas disciplinares, apresentando o departamento de ciências um 

significativo crescimento na integração de iniciativas, seja de promoção de leitura e escrita, seja 

na utilização dos recursos da Biblioteca (…) Este facto revela-nos que estes docentes optaram por 

valorizar na sua prática letiva a integração dos recursos informativos, valorizando a articulação 

com a BE. Ora, esta intervenção junto dos alunos é, também, promotora das competências da 

leitura e, consequentemente, da compreensão e interpretação da informação. Contudo, apesar de 

verificarmos uma evolução crescente na participação deste departamento, verifica-se uma 

participação generalizada de todas as disciplinas (…) (PB, Coordenadora da BE e aLer+, 2012).   

(…) O concurso ‘Contos explosivos’, por exemplo, é uma estratégia que implementámos 

atualmente no nosso departamento com o objetivo de promover a escrita e a leitura (…) 

(Coordenadora do Departamento de Ciências e Matemática, 2012). 
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Tabela 30 - Resumo - Conteúdo da Formação41 

Público-Alvo Conteúdo da Formação 

Alunos a) Pesquisa da Informação em catálogos automatizados; 

b) Acesso à informação em diferentes suportes de informação; 

c) Aplicação de um Modelo de Pesquisa de Informação; 

d) Participação em comunidades de leitores/ fórum de discussão de leituras; 

e) Utilização da Biblioteca Digital do Agrupamento; 

f) Registo e utilização dos diferentes serviços de difusão da Informação; 

g) Participação no Blogue da BE – http://www.passaportedaleitura.net. 

Professores42 a) Pesquisa da Informação em catálogos automatizados; 

b) O Modelo de Pesquisa de Informação do Agrupamento; 

c) Participação em comunidades de leitores/ fórum de discussão de leituras; 

d) Utilização da Biblioteca Digital do Agrupamento; 

e) Registo e utilização dos diferentes serviços de difusão da Informação; 

f) Participação no Blogue da BE – http://www.passaportedaleitura.net; 

g) A coleção Infanto-juvenil na BE: Caraterísticas e Exigências. 

Encarregados de 

Educação 

a) Participação em comunidades de leitores/ fórum de discussão de leituras; 

b) Utilização da Biblioteca Digital do Agrupamento; 

c) Registo e utilização dos diferentes serviços de difusão da Informação; 

d) Participação no Blogue da BE – http://www.passaportedaleitura.net; 

e) Plano de formação - A importância da leitura e das competências de literacia no 

sucesso escolar e nas aprendizagens ao longo da vida. 

 

A importância da articulação entre os diferentes órgãos do Agrupamento e a BE é 

programada e refletida em contexto de formação, sendo, atualmente, valorizada através de uma 

oficina de formação, promovida pela coordenação da BE e na qual já participaram mais de 70 

docentes, estando todos os departamentos, ciclos de ensino e órgão de gestão do Agrupamento 

representados. O contexto de formação foi a estratégia escolhida para valorizar a participação dos 

diferentes órgãos do Agrupamento na reflexão sobre as práticas da BE e sobre a sua missão e 

intervenção no Agrupamento. 

(…) Posteriormente preparei um plano de formação que foi integrado no plano de formação 

do Agrupamento e creditado como oficina de formação, denominado ‘O papel da Biblioteca 

Escolar na promoção das competências da Literacia da Informação: articulação com agentes 

educativos e órgãos de gestão Pedagógica’. Com esta oficina de formação pretendemos 

desenvolver formação no âmbito da articulação da BE com todos os docentes, bem como 

                                                           
41 Conteúdo da Formação orientada à comunidade educativa, no âmbito das competências da Literacia da 
Informação e da Literacia da Leitura. 
42 Posteriormente o Plano de formação dos docentes integrou o plano de formação do Centro de Formação 
de Professores do Oeste, com uma oficina de formação creditada, designada O papel da Biblioteca Escolar 
na promoção das competências da Literacia da Informação: articulação com agentes educativos e órgãos 
de gestão Pedagógica. 

http://www.passaportedaleitura.net/
http://www.passaportedaleitura.net/
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envolver os docentes na planificação e criação de recursos educativos a aplicar no âmbito do 

currículo da biblioteca (…) (PB, Coordenadora da BE e aLer+, 2012).   

O segundo projeto selecionado pelo Projeto Ideias Com Mérito, premiado em 2011, 

designa-se Biblioteca 2.0: Ciberinformação e assenta a sua intervenção em ferramentas 2.0, 

através da criação de uma plataforma de informação, na qual os utilizadores – alunos professores 

e encarregados de educação – são construtores de conteúdo social. Este projeto promove a 

articulação entre ciclos, envolve a comunidade escolar, a comunidade local e a comunidade 

científica, diligenciando na comunidade a valorização da informação, através da criação de 

conteúdo social. O projeto Biblioteca 2.0: ciberinformação visa o ensino, a promoção das 

competências da Literacia e o desenvolvimento da inteligência coletiva. 

 

(…) O projeto Biblioteca 2.0: CiberInformação centra a sua ação em quatro grandes eixos:  

1. No ensino e promoção de práticas da Literacia da Informação;  

2. Na transversalidade dos saberes;  

3. Na inteligência coletiva;  

4. Na ação centrada no utilizador.  

 

Trata-se de um projeto que garante aos utilizadores participação e não apenas informação. 

Alicerça-se numa sólida ação formativa, a toda a comunidade escolar, no âmbito da sensibilização 

e valorização para a importância da leitura e da promoção das competências da literacia e procura 

responder, de forma mais eficaz, ao acesso ao conhecimento, promovendo uma relação mais 

personalizada e individualizada com o utilizador, tendo em consideração as suas caraterísticas, os 

seus níveis de conhecimento, bem como os objetivos da procura de informação. Trata-se de um 

projeto que pretende direcionar a inteligência coletiva do Agrupamento como uma das respostas 

para as necessidades de informação desta comunidade educativa, constituindo-se as Bibliotecas 

deste Agrupamento como Centro de Aprendizagem. Este é um espaço colaborativo, que pode ser 

editado por vários utilizadores e que potencia a participação global da comunidade, assentando no 

paradigma do conteúdo social.  

Biblioteca 2.0: CiberInformação é um projeto que coloca a inteligência coletiva ao serviço 

da biblioteca, é alimentado pela participação da comunidade e propicia o envolvimento dos 

utilizadores, culminando no reforço da sua autonomia. Numa primeira fase, foram criados recursos 

para um banco de recursos do Currículo da Biblioteca. Trata-se de recursos formativos, na ótica 

da formação do utilizador e que foram adaptados aos diferentes ciclos de ensino e ao ensino pré-

escolar (RBE, 2011). 
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Tabela 31 - Escolas apoiadas pela Medida Ideias com Mérito 

Ano 
Número de 

Escolas 
Selecionadas 

Escolas com mais de um projeto Selecionado 

2005 7 

Escola Secundária Domingos Sequeira «DOC — 
parte II»; Escola EB23 Padre Alberto Neto  
«Da informação ao conhecimento numa 
sociedade em mudança» 

2006 5 

Escola Secundária de Amares «Da biblioteca 
para a sala de aula»; Agrupamento Escolas 
António Feijó «Do Livro à leitura» 

2007 9 

EB23 Padre Alberto Neto «BED – Biblioteca 
Escolar Digital»; Agrupamento de Escolas 
Professor Galopim de Carvalho «Da informação 
ao saber» 

2008 12 

Agrupamento Escolas de Cuba «Do dizer ao 
Escrever, Percursos na Leitura»; Escola 
Secundária Domingos Sequeira «DOC-parte III»; 
Agrupamento de Escolas da Atouguia da Baleia - 
«Na sociedade da informação: da informação ao 
conhecimento.» 

2009 8 
Escola Secundária com 3.º CEB de Santa 
Comba Dão «Abrindo horizontes no saber». 

2010 4 

Escola Secundária com 3.º Ciclo do Ensino 
Básico de Amares «Construir a biblioteca do 
futuro»; Agrupamento Escolas António Feijó «Lê 
para mim, que depois eu conto...». 

2011 5 

Agrupamento de Escolas da Atouguia da Baleia - 
«Biblioteca 2.0: Ciberinformação.»; Agrupamento 
de Escolas Professor Galopim de Carvalho 
«Sintra e-conteúdos: ecrãs que motivam». 

2012 11   

2013 15 

Agrupamento Escolas de Cuba «Ler a 2/ 2 a ler - 
literacia (s) e comunicação matemática!»; 
Agrupamento Escolas Santa Comba Dão «Várias 
leituras mais Saberes!» 

Total 76 
7 Agrupamentos/Escolas com mais de um 
Projeto selecionado. 

 

(…) Neste domínio, também, apresentámos uma candidatura à RBE, no âmbito do Projeto 

Ideias Com Mérito, denominado Biblioteca 2.0: Ciberinformação. Com este projeto pretendemos 

facultar à comunidade educativa a utilização de ferramentas WEB, garantindo-lhes o 

desenvolvimento de competências da literacia, incluindo as digitais. Este projeto assenta na 

perspetiva da biblioteca ‘aberta’ e acessível aos seus utilizadores 24 horas por dia, procura, 

também, a abertura à comunidade em geral (…) mesmo no sentido mais global de abertura a 

qualquer cibernauta (…) perspetiva o envolvimento e parceria de organismos de índole cultural e 

instituições de ensino superior, promovendo a participação dos utilizadores na construção de 

Conteúdo Social (…) (PB, Coordenadora da BE e aLer+, 2012). 
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AGRUPAMENTO A LER +  

 

 A criação de ambiente favorável à leitura, bem como a criação de uma cultura de Escola 

integral favorável à leitura é a primeira premissa a constatar numa Escola/Agrupamento a Ler+. 

Um ambiente de leitura é aquele no qual os livros são lidos – às vezes em silêncio, às vezes em 

voz alta. É um lugar onde os leitores podem ler sozinhos ou com amigos, partilhando a satisfação 

da leitura, discutindo os livros e reagindo de modos diferentes. Um ambiente de leitura é lugar de 

avaliação livre e não um lugar onde se pode escolher apenas livros previamente selecionados, ou 

se é dirigido para as estantes que o adulto impõe (…) (PNL, 2008: 7). 

(…) A Biblioteca da nossa escola foi convocada para uma reunião na [Fundação Calouste] 

Gulbenkian no âmbito do Plano Nacional de Leitura (…) Tratou-se do lançamento de um projeto 

(…) apenas foram convidadas sensivelmente trinta escolas do nosso país e um conjunto de 

bibliotecas públicas a participar (…) a biblioteca da nossa escola foi convidada a integrar este 

projeto por convite da comissão do Plano Nacional de Leitura (…) fomos selecionados(…) Trata-

se de uma honra e grande oportunidade(…) para a promoção da leitura em todo o Agrupamento. 

(…) Foi ainda referido que no início de Setembro ir-se-á fazer uma reunião entre o primeiro, 

segundo e terceiro ciclos para se ter uma visão conjunta da leitura no nosso agrupamento, como 

uma verdadeira política de Agrupamento (Ata de CP – 10-07-2008). 

 O Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia integrou o Projeto aLer+, por convite da 

Comissão Nacional do PNL, no primeiro ano de implementação deste projeto. A coordenação da 

equipa da BE esteve no lançamento do mesmo, constando este Agrupamento da brochura de 

lançamento (PNL, 2008), a nível nacional, da filosofia e das linhas orientadoras do aLer+. Para o 

lançamento, foram convidadas 33 Escolas/Agrupamentos a integrar este projeto. A seleção destes 

Agrupamentos/Escolas prende-se, sobretudo, com o reconhecimento que os mesmos já 

apresentam uma política de escola ou de agrupamento centrada na promoção da leitura, 

generalizada a toda a comunidade educativa, enquanto cultura de escola, que influencia a 

comunidade local e se deixa enriquecer pela mesma. Aos estabelecimentos de ensino que foram 

integrados no lançamento deste projeto foram-lhes reconhecidas evidências de um trabalho 

solido, ao nível da promoção da leitura e, na integração no aLer+, reconhecesse-se que as suas 

práticas podem ser acompanhadas, monitorizadas e divulgadas, sendo Boas Práticas a reproduzir 

no país. O Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia encontra-se entre os 33 primeiros 

estabelecimentos de ensino selecionados, facto revelador de que existe já um reconhecimento 

externo ao Agrupamento, no que concerne às práticas de promoção da leitura. 

 O que caracteriza uma Escola/Agrupamento aLer+ sintetiza-se nas seguintes premissas: a 

evidência de que existe uma cultura de Agrupamento favorável à promoção da leitura, enquanto 

causa da comunidade escolar; a generalização das práticas a toda a comunidade escolar; a 

valorização da família na promoção da leitura; o envolvimento da comunidade local; a 
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consolidação das práticas no tempo; a implementação de práticas avaliativas que revelem a 

existência de estímulo à melhoria das práticas em si e a implementação de práticas avaliativas no 

que diz respeito ao desempenho na leitura, por parte de todos os alunos.  

Da análise à Anexo O – Programas e Projetos de Promoção da Leitura, na Escola, na 

Família e na Comunidade Local e à Tabela - Articulação da BE com Clubes e Projetos, constamos 

a existência de práticas consolidadas, no âmbito da promoção da leitura na escola, na família e na 

comunidade local. É, ainda, verificável a existência de práticas avaliativas neste domínio, 

alicerçadas na aplicação e monitorização de instrumentos avaliativos, por toda a comunidade 

escolar. 

No questionário de avaliação às práticas de promoção da leitura e da literacia das BE do 

Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia (MABE), preenchido pelos alunos, à pergunta - 

Em que situações mais utilizas a BE ou os seus recursos nas tuas atividades escolares?- 66 de 71 

alunos escolheram a alínea Sozinho ou com colegas, para fazer trabalhos – TPC ou outros, 

revelando a existência de uma cultura generalizada de utilização autónoma da BE. 

(…) Projeto aLer+, a professora Sara Andrade apresentou aos professores convidados a 

filosofia e o âmbito do Projeto aLer+, bem como o desenvolvimento e o impacto que este projeto 

tem no Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, nomeadamente, no que concerne à 

articulação feita com a família, com a comunidade escolar, com a comunidade local e o trabalho 

articulado de promoção da leitura, que tem sido implementado em articulação com todos os 

departamentos e conselhos de docentes.  

(…) Articulação do plano de atividades da Biblioteca com os Clubes, a professora Sara 

Andrade, depois de se referirem à dimensão do Projeto aLer+ e de ter dado destaque à mais-valia 

que atribui à articulação de esforços para que a promoção da leitura seja uma causa de todo o 

Agrupamento, solicitou a todos os professores, representantes de clubes, que fizessem uma 

abordagem à sua atuação no Agrupamento, perspetivando a articulação das suas atividades, para 

que estas decorram entre ciclos e de forma transdisciplinar. A professora Sara Andrade 

esclareceu que pretende, com este convite aos clubes, promover a articulação entre estes e a 

Biblioteca e trabalhar de forma colaborativa, desenvolvendo as atividades e produção de recursos 

que visem a atuação dos clubes, em parceria com a Biblioteca, junto dos alunos de todos os ciclos 

de ensino, desde o ensino pré-escolar até ao terceiro ciclo. Os professores que estiveram 

presentes, após apresentação do projeto por parte da professora Sara, consideraram-no muito 

pertinente (…) (Ata da BE – 12-10-2010). 
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4.4.2. Práticas de Promoção da Leitura 

 

Imagine-se uma escola onde os alunos leem e onde falam frequentemente de livros; 

um lugar onde percorrer as estantes é normal e recomendar livros  

aos amigos se torna uma conversa natural nas salas de aula  (PNL, 2008: 7). 

 

A promoção da leitura desenvolve-se através de ações específicas que optámos por 

denominar por tipologia de intervenção, no sentido de compreendermos que tipo de ações esta 

comunidade concretiza com o objetivo de promover a leitura no Agrupamento (PNL, 2008: 8) 

 

Tabela 32 - Tipologia de Intervenção versus VA e % no PAA 

 VA % 

Produção de Recursos a) 42 11,96% 

Formação, conferências e 

encontros 
7 3,80% 

Exposições 9 5,98% 

Apresentação de Livros 25 13,59% 

Marketing e Comunicação 35 6,52% 

Leitura partilhada 22 9,24% 

Utilização de novas tecnologias 10 4,89% 

Embaixadores da Leitura 14 7,61% 

Concursos e prémios de leitura 12 6,52% 

Comemorações e festivais de 

leitura 
12 6,52% 

Tutores de Leitura 7  

Contratos de leitura 97 4,89% 

Total 184 100,00% 

Nota: VA - Valor absoluto das atividades; % 

Percentagem das atividades  

a) Guia de Leitura, e-book, livros adaptados para alunos com necessidades educativas especiais (NEE), 

documentos digitais, etc. 

 

Seria muito agradável dispor, em cada escola de um ambiente físico perfeito para os livros 

– nas salas de aula e uma biblioteca de raiz. (…) Na verdade o ambiente visual é importante para 

fomentar a leitura, mas o essencial é o ato de ler (PNL, 2008: 8). Se, por um lado as bibliotecas 

deste Agrupamento não apresentam as condições de espaço/dimensão indicadas pela UNESCO, 

com significativas repercussões para definição dos espaços funcionais, por outro lado estas foram 

integradas no projeto aLer+, no seu primeiro ano de lançamento. O ambiente de leitura criado no 
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Agrupamento, onde são as pessoas que constroem o ‘espaço’, tanto físico como metafórico (PNL, 

2008: 8), pode ser constatado nas práticas de promoção da leitura que envolvem a escola, a 

família e a comunidade local, onde é relevante a significativa integração de práticas de 

voluntariado, bem como a institucionalização da leitura, seja nos instrumentos e normativos, seja 

na cultura de escola favorável à promoção da leitura. 

A promoção da leitura entre os alunos constitui-se como uma área prioritária, sendo a 

leitura orientada em sala de aula e o Passaporte da Leitura as atividades mais estruturantes e de 

carácter mais contínuo. Os projetos desenvolvidos abrangem todas as escolas do Agrupamento e, 

alguns destes projetos desenvolvem-se em parceria com os outros estabelecimentos de ensino do 

Município de Peniche e com a Biblioteca Municipal.  

  

4.4.2.1. Na Escola 

 

No Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia são visíveis estratégias diversificadas 

de promoção da leitura, que procuram convergir para a criação de uma Cultura de Leitura no 

Agrupamento e a criação de uma comunidade escolar de leitores. Se refletirmos nas práticas de 

promoção de leitura de um Agrupamento aLer+ compreendemos que, para que estas tenham 

impacto, é determinante, para a promoção da leitura, que envolvam o empenho de todo o 

Agrupamento. E o envolvimento de todo o Agrupamento requer que os leitores leiam porque 

gostam de ler, sejam livres de escolher as suas leituras, falem regularmente sobre leituras e 

partilhem opiniões neste âmbito e promovam situações e ambientes nos quais a leitura seja 

prazerosa (The National Literacy Trust, 2007). Pois as crianças que leem por prazer obtêm 

melhores resultados (IEA, 2001). 

A leitura autónoma tem uma significativa expressão neste agrupamento e pode ser 

analisada através de diversos indicadores, como a utilização e ocupação da BE (para pesquisa e 

leitura autónoma) e pela taxa de empréstimos por número de utilizadores da escola (que se 

encontra muito acima da taxa de empréstimo domiciliário a nível nacional e a nível municipal).43 A 

leitura autónoma representa, para um número significativo de alunos, a maior percentagem de 

livros lidos, sobretudo no que se refere aos alunos do 2.º ciclo e do 7.º ano.44 Os estudos 

demonstram que a escolha livre é um fator determinante na atitude de um jovem em relação à 

leitura. Se os alunos sentirem liberdade de escolha, acabarão por descobrir as suas preferências 

literárias. Se sentirem que os seus interesses são genuinamente considerados, ficarão bastante 

mais disponíveis para aceitar aconselhamento de outras leituras (PNL, 2008: 6). 

 

                                                           
43 Cf. Tabela nº33  
44 Cf. Tabelas nº 47 e 48. 
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Tabela 33 - Total de Empréstimos Domiciliários, por nº de utilizadores da Escola 

 2007-2008 2008-2009  2009-2010 2010-2011 2011-2012 2011-2012 

Taxa de 

Empréstimo  

Escola 

10,68 * 2,54 19,29   

Taxa de 

Empréstimo 

Municipal 

10,68 * 2,10 12,02 ** ** 

Taxa de 

Empréstimo 

Nacional 

1,62 1,50 1,82 2,33 ** ** 

* Nenhuma escola preencheu este quadro; ** Não foram disponibilizados os dados para efeitos de benchmarking. 

 

  

É importante que os alunos sintam prazer em escolher as suas leituras e vejam 

respeitadas as suas escolhas por parte dos professores. Neste sentido, a criação de espaço para 

a partilha de leituras é muito importante. Verifica-se uma correlação positiva entre a frequência de 

oportunidades da leitura autónoma e a competência de leitura (IEA, 2001). 

Neste Agrupamento, verificamos que várias atividades/projetos do PAA convergem para 

este objetivo, nomeadamente os embaixadores da leitura, as histórias à Hora do Almoço, a 

partilha de leituras e os tutores de leitura e contrato de leitura. É importante vincular que o gosto 

pela leitura é, muitas vezes, e erradamente, associado à valorização da estética literária e à leitura 

de escrita complexa (PNL, 2008: 6). 

Procuramos estabelecer um clima favorável ao desenvolvimento de confiança e segurança 

por parte dos alunos para que estes partilhem as suas leituras. O que é valorizado não é um certo 

estilo de leitura, mas são as suas escolhas. Num encontro de leitores podemos juntar alunos que 

falam de poesia, outros que falam de notícias de futebol, outros que apresentam romances de 

aventura e do fantástico e outros que tiram prazer do contacto com a atualidade, através da leitura 

rápida de periódicos diários, etc. Aquilo que nós valorizamos é a promoção, na escola, de espaços 

de diálogo sobre a leitura e, apenas, percecionamos a necessidade de acompanhar 

individualmente alunos, através do contrato de leitura, em duas circunstâncias: o aluno deixou de 

realizar leituras autónomas, cingindo-se apenas às leituras obrigatórias, do Currículo ou o aluno é 

um ávido leitor, até está no top dos empréstimos da BE, preenche regularmente o Passaporte da 

Leitura, mas revela não compreender nada do que lê. Ou seja, há duas situações que nos 

preocupam e nas quais intervimos, o aluno desistente e o aluno que não compreende o que lê 

(PB, Coordenadora da BE e aLer+, 2012). 

É importante que a escola consiga captar e valorizar os diferentes percursos de leitura, 

tornando a leitura quase inevitável. Atualmente este objetivo não pode ser alcançado sem o 

recurso a novas Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). A Página do Agrupamento de 

Escolas de Atouguia da Baleia é um espaço muito ativo de divulgação de atividades de promoção 
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da leitura, de prestação de serviços de leitura, através da disponibilização de ferramentas 

interativas, como Livros Com Pés e a Biblioteca Responde, nas quais os utilizadores podem 

interagir, criar comunidades de leitores online e produzir conteúdo social, no âmbito da leitura. 

Estas ferramentas são um importante meio de comunicação para leitores do Século XXI. Muitas 

crianças leem em casa. Leem no computador, em revistas ou livros informativos. Raramente, 

porém, têm oportunidade de prosseguir na escola os seus interesses pessoais. Temos que nos 

interrogar se as escolas estão verdadeiramente no bom caminho para conseguirem captar o 

entusiasmo das crianças, incentivando-as a explorarem os seus próprios caminhos de leitura 

(David Bell citado por PNL, 2008). 

A leitura entre pares surge, naturalmente, no Agrupamento de Escolas de Atouguia da 

Baleia, nas estratégias de promoção da leitura entre os diferentes ciclos, no clube de leitura, no 

clube dos Amigos da Biblioteca, nas estratégias que envolvem a família e nas práticas de 

voluntariado da leitura, nomeadamente os embaixadores da leitura e os tutores da leitura. Para 

uma criança se tornar leitora precisa de apoio motivacional e cognitivo. (…) A motivação pela 

leitura é fomentada com livros interessantes, com respeito pela autonomia de cada um e com 

atividades que envolvem interação e colaboração com os seus iguais (DL Ramos, 2013). 

Procuramos desenvolver um clima de cultura da leitura, em contexto informal, promovendo 

conversas e discussões acerca dos livros, de autores, de conteúdos digitais, etc. (…) Procuramos 

dar importância às opiniões dos alunos, para que se estabeleça um clima informal de valorização 

da leitura (…) assim como os alunos opinam sobre um teatro, um jogo, uma música ou um filme, 

também devem sentir segurança para o fazer acerca de um autor ou de um livro, ou de um texto 

seja qual for o seu suporte, vinculando a leitura à sua vivência cultural (…) (PB, Coordenadora da 

BE e aLer+, 2012). 

Constatamos que neste Agrupamento um grande número de projetos promove ações que 

visam a partilha de leitura45. Estes não são, totalmente, quantificáveis porque muitas ações 

reproduzem-se, espontaneamente, como são os casos dos tutores da leitura e a partilha de 

momentos de leitura, entre pares, ou o projeto Histórias à Hora de Almoço. 

O voluntariado da leitura é uma estratégia significativa neste Agrupamento, seja na 

implementação de medidas individuais de promoção da leitura, seja com vista a dar visibilidade à 

leitura. Enquadram esta dinâmica os embaixadores da leitura, que têm intervenção em grandes 

grupos e os tutores de leitura, que promovem a leitura através de planos individuais de 

intervenção, mas que podem concretizar-se pela promoção de encontros individuais com o Tutor 

ou em encontros de pequenos grupos entre um tutor e vários alunos, conforme o perfil dos 

envolvidos. A coordenação das BE definiu que os tutores de leitura seriam, exclusivamente, 

docentes do Agrupamento, contudo não seriam os docentes do Conselho de Turma (CT) dos 

                                                           
45 Cf. Tabela - Tipologia de Intervenção versus VA e % no PAA  
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alunos os seus tutores de leitura, procurando assim diminuir o aspeto, exclusivamente, curricular 

da leitura. 

Procuramos dar visibilidade à leitura, investindo mesmo em marketing, com campanhas 

promocionais (…) através de cartazes, filmes, notícias na imprensa local (…) há dois anos 

surpreendemos a comunidade educativa com um número significativo de docentes professores e 

pessoal não docentes vestidos com camisolas evocativas de personagens de livros (…) a ideia 

era promover conversas sobre livros, de forma surpreendente. (…) Este ano realizámos o cortejo 

de carnaval com todos os alunos, docentes e pessoal não docente do Agrupamento vestidos de 

personagens de Banda Desenhada. O desfile percorre a vila de Atouguia da Baleia. (…) a ideia é 

contagiar a comunidade local com o mesmo espírito. (…) Claro que dar visibilidade à leitura, por si 

só, não é o nosso objetivo, o que pretendemos é predispor a toda a comunidade educativa para o 

prazer da leitura (PB, Coordenadora da BE e aLer+, 2012). 

A leitura orientada é uma prática já consolidada em todos os ciclos de ensino46, tendo 

como instrumento de apoio e controlo das leituras o Passaporte da Leitura. Encontramos no PAA 

deste Agrupamento projetos de articulação entre ciclos, com implementação transdisciplinar, que 

estão em sintonia com as orientações do projeto aLer+ (PNL, 2008), nomeadamente o plano de 

leitura de turma, que envolve todas as áreas disciplinares e os tutores de leitura. 

À leitura orientada no 1.º ciclo é atribuída uma hora, formalmente, na distribuição da carga 

horária diária (Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, 2009). 

Apesar da dificuldade acrescida pela dispersão dos estabelecimentos de ensino no Agrupamento, 

estão estabelecidas estratégias de gestão e circulação do fundo documental que garantem, a 

todas as turmas, conjuntos de exemplares de livros suficientes para que, os alunos possam 

participar na leitura, estando em contacto com o livro. 

Os livros indicados para a leitura orientada integram o fundo documental da BE Mariano 

Calado e da BE da EB 1 de Ferrel e circulam em todas as turmas do Agrupamento. (…) A gestão 

da sua articulação é muito exigente e faz-se através de reuniões entre a equipa da BE e as 

coordenações de ano. Esta articulação é extremamente importante porque, durante o ano letivo, 

permite a circulação de todos os livros indicados para leitura orientada, por todas as turmas de 

cada ano letivo (PB, Coordenadora da BE e aLer+, 2012).   

A BE promove diversas estratégias de promoção da leitura em articulação com todos os 

ciclos de ensino, através do envolvimento das coordenações de ano, da coordenação de 

diferentes projetos47 e com as diferentes áreas curriculares, desenvolvendo um clima favorável à 

promoção e visibilidade da leitura. 

                                                           
46 Com a aplicação do Passaporte, desde 2006, sendo a sua preparação e a criação dos instrumentos, 
mesmo, anterior ao PNL. 
47 Cf. Tabela Atividades inseridas no PAA. 
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Penso que o trabalho articulado com as coordenadoras do ensino pré-escolar e do 1.º 

Ciclo na Escola Sede de Agrupamento e o trabalho articulado entre estas docentes, as 

coordenadoras de ano e a equipa da biblioteca foi a principal alavanca para o caminho que 

começámos a traçar no sentido de um verdadeiro trabalho, articulado entre ciclos e entre estes a 

BE, no sentido de promover, efetivamente, a leitura em todos os ciclos (…) incluindo em todos os 

estabelecimentos de ensino do 1.º ciclo. (…) Resulta das reuniões de ciclo e de ano uma 

verdadeira e eficaz gestão dos recursos educativos direcionados à leitura orientada e à leitura 

autónoma. Nestas reuniões é dado grande relevo à promoção da leitura e à circulação do fundo 

documental entre os estabelecimentos de ensino. Constatamos que, a partir do momento em que 

os docentes foram integrados na tomada de decisão relativamente a alguns procedimentos a 

tomar no sentido de garantir a melhor circulação dos livros e garantir que estes circulam, 

verdadeiramente, por todas as turmas, os docentes voluntariaram-se a assegurar a circulação dos 

livros, ao longo do ano. (…) Devido a extensão do Agrupamento e ao número reduzido de 

documentos que o Agrupamento tem para este projeto – Livros Com Pés – em muitas 

circunstâncias torna-se muito difícil proceder à circulação, atempada dos livros pelas turmas e, 

acima de tudo, responder à solicitação dos mesmos em momento oportuno. Os docentes, uma 

vez envolvidos neste processo, compreendem a dificuldade e fazem parte da solução do 

problema, voluntariando-se, em muitas circunstâncias, para eles próprios garantirem o 

empréstimo inter-bibliotecas e inter-escolas (PB, Coordenadora da BE e aLer+, 2012). 

 

Tabela 34 - Atividades inseridas no PAA48 

  

BE 

Clubes e 

Projetos 

Ensino Pré-

escolar 1.ºCiclo 2.º e 3.º Ciclo 

VA % VA % VA % VA % VA % 

Atividades no 

âmbito da 

Leitura e da 

Literacia da 

Informação 61 76,25% 22 40,00% 9 31,03% 23 32,39% 15 18,07% 

Outras 

atividades 19 23,75% 33 60,00% 20 68,97% 48 67,61% 68 81,93% 

Total 80 100,00% 55 100,00% 29 100,00% 71 100,00% 83 100,00% 

Nota: VA - Valor absoluto das atividades; % - Percentagem das atividades 

 

                                                           
48 Nos dados disponibilizados na tabela de atividades inseridas no PAA não é valorizada a 
representatividade que tem o Passaporte da Leitura e o Contrato de leitura, aplicados a todas as turmas. 
Estes não são inseridos no PAA por serem considerados instrumentos de gestão e não atividades. 
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Da análise da tabela 34 – Atividades inseridas no PAA - constatamos que a promoção das 

competências da leitura e da literacia da informação é o eixo central da ação da biblioteca e que 

da articulação entre a coordenação das BE do Agrupamento e a coordenação dos diferentes 

clubes e projetos resultam um elevado número de atividades inseridas no PAA, das quais 40% 

são no âmbito da promoção das competências da leitura. Observando a informação constante na 

tabela de atividades inseridas no PAA podemos, ainda, verificar que a promoção da leitura tem um 

significado muito relevante no ensino pré-escolar e no 1.º ciclo, reduzindo a percentagem de 

atividades, diretamente, relacionadas com a promoção da leitura no 2.º e 3.º Ciclo. Contudo este 

dado pode ser falacioso, uma vez que existem diferentes formas de gestão da ferramenta que 

gere o PAA, constatando-se que no ensino pré-escolar e no 1.º ciclo, todos os docentes e 

coordenações de ano introduzem atividades, repetindo-se as mesmas entradas, enquanto no 2.º e 

3.º ciclo isto não acontece, apesar de cada atividade inserida se direcionar a todos os alunos de 

cada ciclo. O conhecimento deste facto é relevante para que não sejamos induzidos, em erro, a 

pensar que existe uma taxa mais elevada de atividades de promoção da leitura no J/I e 1.º Ciclo. 

Relativamente à atividade departamental desenvolvida, diretamente, com o objetivo de 

promover a leitura, constata-se que, ainda, é maioritariamente desenvolvida no âmbito da 

atividade do Departamento de Línguas. (…) Mas na verdade, todos os departamentos estão 

envolvidos na promoção da leitura, através da sua atuação exercida pelos clubes, no âmbito das 

atividades extracurriculares, através dos tutores de leitura e da escolha de leituras orientadas por 

diferentes áreas disciplinares. (…) O ensino pré-escolar e o 1.º ciclo introduzem, recorrentemente, 

a mesma atividade na plataforma que gere a informação do PAA, por exemplo encontramos várias 

vezes a mesma ida ao teatro, isso não acontece com o 2.º e 3.º ciclos (PB, Coordenadora da BE e 

aLer+, 2012).   

Através da observação e análise da Tabela 34 - Atividades inseridas no PAA - podemos 

constatar que das atividades inseridas no PAA, no âmbito da atividade da BE em todo o 

Agrupamento, 76,25% inscrevem-se no objetivo imediato de promover a leitura e a literacia da 

informação. Constatamos, ainda, que 19,18% das atividades inseridas no PAA, relativamente ao 

PAA de todo o Agrupamento correspondem a atividades de promoção da leitura e que das 130 

atividades inseridas no PAA no âmbito da promoção da leitura e da literacia 46,92% são 

promovidas pela BE e 53,98% são atividades promovidas no âmbito da leitura e da literacia pelos 

restantes departamentos, diferentes ciclos de ensino, clubes e projetos. Das atividades inseridas 

no PAA de todo o Agrupamento 40,88% das atividades são desenvolvidas com o objetivo de 

promover a leitura, de forma sustentada, envolvendo todos os atores da comunidade educativa e 

local. Os diferentes projetos pretendem responder ao objetivo de promover as competências da 

literacia da informação e da leitura, quer nas escolas do Agrupamento, quer nas famílias, bem 

como nas comunidades locais que integram as três freguesias do Agrupamento, dirigindo-se à 

comunidade escolar e local. Entre os protagonistas destas atividades encontram-se as 
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professoras bibliotecárias, os docentes de todos os grupos disciplinares e dos diferentes ciclos de 

ensino, os coordenadores de vários clubes e projetos em desenvolvimento no Agrupamento, os 

alunos, os encarregados de educação, elementos da associação de pais e da comunidade local, 

dando-se grande relevo à figura do embaixador da leitura e do tutor de leitura. 

O PAA do Agrupamento integra um significativo número de projetos que promovem a 

leitura em diferentes suportes – não apenas o papel, mas também o digital. Alguns projetos focam 

a utilização do livro, no entanto outros são especificamente orientados para o incentivo da leitura 

de jornais e de revistas, e também para o uso das TIC, acontecendo na maioria das atividades a 

articulação entre os diferentes tipos de suportes.  

A promoção da leitura em suporte digital também tem um grande significado nos projetos 

deste Agrupamento. Um dos projetos com relevo neste domínio é o blogue que promove o 

Passaporte da Leitura, oferendo à comunidade educativa ferramentas de interação entre os 

bloguers, uma rubrica para publicar textos de crítica literária (dando espaço à publicação de 

comentários sobre as leituras realizadas), a publicação de livros digitais, a possibilidade de 

recomendar leituras, a disponibilização do catálogo online do Agrupamento, a divulgação de 

publicações em vários suportes, a publicação de notícias no âmbito da promoção da leitura e a 

concretização de concursos dinamizadores do Passaporte da Leitura. 

(…) Porque compreendemos que o nosso público se encontrava mais motivado para a 

consulta de informação, para a leitura em suporte digital e para a utilização de ferramentas online, 

apostámos neste âmbito, dinamizando um blogue relacionado com o Passaporte da Leitura. 

Pretendemos, assim, levar para a esfera digital o nosso projeto. (…) É nossa intenção estar onde 

se encontram os nossos alunos e, neste sentido, o primeiro objetivo associado a este blogue 

reside precisamente na realização de práticas de comunicação e marketing associadas ao 

Passaporte da Leitura e à promoção da leitura. No entanto, e não menos importante, também 

temos o objetivo de promover a leitura em outros suportes informativos que não o papel e, por 

este motivo, investimos na promoção de livros digitais e procuramos valorizar a participação dos 

alunos na publicação de comentários e textos críticos relativamente às suas leituras. (…) (PB, 

Coordenadora da BE e aLer+, 2012)   

 

4.4.2.2. Na Família 

 

Através da observação do Anexo O – Programas e Projetos de Promoção da Leitura na 

Escola, na Família e na Comunidade Local – podemos constatar que existem, neste 

Agrupamento, estratégias de abordagem vinculativas da família, na missão da promoção da 

leitura no Agrupamento. São exemplos destas atividades a Escola Para Pais, o Passaporte da 

Leitura, o Projeto Livros Com Pés, o Contrato de Leitura, a Semana da Leitura, Leituras em Vai e 

Vem (nos J/I), Embaixadores da Leitura, concursos de escrita e de leitura (a nível municipal e 
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nacional), promoção de encontros de leitura com a participação de diferentes gerações (avós, pais 

e irmãos), a feira dos livros (na qual a Associação de Pais participa na organização) e Biblioteca 

2.0.  

A equipa da BE envolve a família promovendo a sua corresponsabilização, convidando-a a 

contribuir para o projeto de leitura. A Escola Para Pais é um exemplo de abordagem feita pela BE 

à família, que promove formação ao Longo da Vida. Esta tem por objetivo valorizar a formação 

pessoal dos pais e ou encarregados de educação e, também, contribuir para a sua melhor 

participação no percurso escolar dos seus educandos. A Escola Para Pais promove sessões de 

formação no âmbito de diversos temas, sendo prática todos os anos desenvolverem-se sessões 

sobre a importância da promoção da leitura em família. 

Na Escola Para Pais procuramos relacionar o prazer da leitura com o Sucesso Escolar. 

Temos consciência de que é importante investir na perceção que os pais/encarregados de 

educação têm sobre como podem influenciar a educação dos filhos e o seu gosto pela leitura. (…) 

Se os pais não tiverem uma boa perceção de si mesmos e não acreditarem que podem influenciar 

o sucesso dos seus filhos, certamente que não se vão envolver (…) Esta realidade é, ainda, mais 

marcante nas escolas nas quais as habilitações dos pais são reduzidas, como é o caso deste 

Agrupamento. (…) Na Escola Para Pais valorizamos muito o papel dos pais e da família para o 

sucesso dos alunos. (PB, Coordenadora da BE e aLer+, 2012)  

4.4.2.3. Na Comunidade Local 

  

 Através da observação do Anexo O – Programas e Projetos de Promoção da Leitura na 

Escola, na Família e na Comunidade Local – podemos constatar que existem, neste 

Agrupamento, estratégias de abordagem e abertura à comunidade local na valorização da 

promoção de uma cultura da leitura e visibilidade da leitura. A Semana da Leitura, os 

Embaixadores da Leitura, o projeto Livros Com Pés, a promoção de celebrações no âmbito da 

leitura abertas à comunidade, os concursos municipais de leitura que envolvem todas as BE das 

Escolas/Agrupamentos do Município de Peniche, a BM e Instituto Politécnico de Leiria – Escola 

Superior de Tecnologia e do Mar, a Biblioteca de Família e a abertura da Biblioteca da EB 1de 

Ferrel à comunidade local, no âmbito da assinatura de um protocolo de parceria com a Junta e 

Freguesia de Ferrel, são exemplos de atividades abertas à comunidade. 

A nossa abertura à comunidade passa por procurar implementar estratégias de 

enriquecimento mútuo. (…) Por um lado, temos fomentado a valorização do voluntariado da 

leitura, nomeadamente junto da comunidade local e, por outro lado, as Bibliotecas do 

Agrupamento promovem empréstimo inter-bibliotecas e a circulação do seu fundo documental 

pelos estabelecimentos de ensino do Agrupamento e postos oficiais do Projeto Livros Com Pés 

(PB, Coordenadora da BE e aLer+, 2012). 
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5. PRÁTICAS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORIZAÇÃO  DA 

LEITURA 

 

No âmbito deste ponto, do presente trabalho, procurou-se responder às seguintes questão 

do estudo: Quais os resultados da monitorização da leitura dos alunos? Qual é o perfil de 

leitor dos alunos do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia? 

 

Para responder a estas duas questões, do nosso estudo, procedeu-se à análise dos 

registos em Base de Dados (BD), dos Passaportes da Leitura (PL) e à análise dos questionários 

para o estudo do Perfil de Leitor (PL). 

 

5.1. Análise do Processo do Passaporte da Leitura 

 

O Passaporte da Leitura implementado no Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia 

é um instrumento de registo das leituras realizadas pelos alunos, transversal a todo o 

agrupamento e teve a sua primeira aplicação no ano letivo 2006-2007. Este instrumento é um 

fator basilar de toda a política de gestão das práticas de promoção de leitura do agrupamento 

de escolas, que fornece informação aos diferentes atores do processo e permite ajustar e 

monitorizar as práticas de promoção de leitura do agrupamento.  

 

 

Enquadramento do Processo 

 

Na perspetiva do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, avaliar/monitorizar as 

leituras realizadas pelos alunos permitirá uma melhor gestão das práticas de promoção da leitura. 

O Passaporte da Leitura surge na senda da missão estratégica da BE e dos objetivos 

expressos no Projeto Educativo de Escola, para os quais a leitura surge como um fator 

determinante do sucesso escolar e estruturante no desenvolvimento das competências de literacia 

dos seus alunos. O passaporte da leitura permite um melhor conhecimento das leituras realizadas 

pelos alunos e revela-se um instrumento importante para a prática de boas medidas de 

acompanhamento, monitorização , formação, gestão de estratégias de acompanhamento do 

percurso leitor dos alunos, motivação para a leitura, etc. 

O Passaporte da Leitura implementado pelo Agrupamento de Escolas da Atouguia da 

Baleia é um instrumento de gestão/monitorização das leituras realizadas pelos alunos deste 

Agrupamento, sendo percecionado como um instrumento basilar de toda a política de promoção 

de leitura, ao dar informação para outros processos, que com ele se articulam e que visam 
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melhorar a forma como os alunos desenvolvem o seu percurso leitor e, consequentemente, poder 

permitir a obtenção de melhores resultados neste domínio. 

  

(…) Promover a leitura e a escrita, assumindo-a como fator de desenvolvimento individual e de 

progresso coletivo; Criar um ambiente social favorável à leitura e à escrita; 

Inventariar e valorizar práticas pedagógicas e outras atividades que estimulem o prazer de ler e de 

escrever entre crianças, jovens e adultos; 

Criar instrumentos que permitam definir metas cada vez mais precisas para o desenvolvimento da 

leitura e da escrita; 

Enriquecer as competências dos atores sociais, desenvolvendo a ação de professores e de 

mediadores de leitura e escrita, formais e informais; 

Atingir resultados gradualmente mais favoráveis em estudos de avaliação de literacia no 

Agrupamento (…) (Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, 2009: 70-71). 

 

Filosofia do Instrumento Passaporte da Leitura 

 

Objetivos 

O Passaporte da Leitura implementado pelo Agrupamento de Escolas de Atouguia da 

Baleia tem como objetivos: 

a) Promover o gosto pela leitura, nos alunos de todos os ciclos de ensino do 

Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia;  

b) Fomentar uma cultura de responsabilidade individual e coletiva do desenvolvimento de 

competências leitoras; 

c) Articular as escolhas de leitura individuais com a monitorização das leituras realizadas 

pelos alunos; 

d) Fomentar a relação aluno - professor/tutor reconhecendo a importância deste como 

mentor do primeiro;  

e) Reconhecer, valorizar e recompensar o empenho e o compromisso individual de 

leitura; 

f) Identificar alunos com desadequado perfil de leitura, por forma a desencadear ações 

adequadas à promoção do gosto pela leitura; 

g) Avaliar de forma objetiva e transparente as leituras efetuadas pelos alunos. 

 

Princípios 

O Agrupamento de Escolas da Atouguia da Baleia entende o Passaporte da Leitura 

implementado como: 
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Universal - O Passaporte da Leitura é aplicado igualmente em todo o Agrupamento de 

escolas. 

Integrado - O Passaporte da Leitura é um instrumento fundamental de suporte a uma 

política integrada, transversal e cooperativa de gestão de estratégias com vista à 

dinamização/promoção da leitura no Agrupamento; 

Coerente - O Passaporte da Leitura valoriza as competências e comportamentos de leitura 

considerados críticos para o sucesso escolar dos alunos, tendo em conta o seu nível de 

ensino/idade (no futuro partirá dos dados resultantes para desenhar o perfil de leitor); 

Evolutivo - O Passaporte da Leitura assume-se como um instrumento de melhoria 

contínua, ajustando-se à necessidade de adaptação às caraterísticas dos alunos nos diferentes 

ciclos de ensino e às necessidades percebidas de ajustamento do instrumento à melhoria da sua 

funcionalidade; 

Transparente - O Passaporte da Leitura considera o registo da obra lida por parte do 

aluno, a confirmação do professor/tutor e a validação do registo pelo(a) coordenador(a) da BE. Os 

critérios de registo de leituras em Passaporte da Leitura são uniformes, estão perfeitamente 

definidos e são conhecidos de todos. 

 

Outputs pretendidos 

O Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia pretende articular o Passaporte da 

Leitura com a implementação de processos de monitorização  da leitura, planos de formação e 

com a implementação de um estudo evolutivo do perfil de leitor dos seus alunos. 

Monitorização da leitura – Faculta a recolha das leituras realizadas pelos alunos, sendo 

de preenchimento obrigatório, desde o 1.º até ao 3.º Ciclos, para as leituras orientadas. É de 

preenchimento facultativo para as restantes leituras, sendo os alunos convidados a prestar provas 

de leitura em diversas modalidades, desde o preenchimento de grelhas de leitura, até à 

participação em entrevistas. Também foi adotado um passaporte para os alunos do J/I, no qual 

procedem a uma articulação mais estreita com a família.  

Perfil de Leitor- O Passaporte da Leitura, relativamente aos alunos que procedem ao seu 

preenchimento para todas as leituras realizadas, faculta ao Agrupamento a possibilidade de 

avaliar e intervir no perfil de leitor dos alunos. 

Dinamização da Leitura – Faculta dados sobre as leituras realizadas pelos alunos, sendo 

estes dados, posteriormente, valorizados em estratégias de dinamização e promoção da leitura. A 

partir da recolha de dados prepararam-se encontros de partilha de leituras, estratégias para os 

leitores desistentes e articulam-se, na valorização e promoção da leitura em contexto familiar. 
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O Processo de implementação da Passaporte da Leitura 

 

O processo de implementação do Passaporte da Leitura prevê cinco intervenientes 

operacionais: 

Leitor - todos os alunos do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia dos ensinos 

pré-escolar, primeiro, segundo e terceiro ciclos, sendo que no que respeita aos alunos do ensino 

pré-escolar a escolha das leituras realizadas e respetiva anotação no Passaporte da Leitura é da 

responsabilidade dos (as) Educadores (as) e encarregados de educação; 

Avaliador - leia-se neste sentido o interlocutor com a função de mediar a análise da obra 

lida e proceder à respetiva notação no Passaporte da Leitura49. Esta função é, normalmente, 

desempenhada pelo professor de Língua Portuguesa ou pelo tutor de leitura. 

Encarregado de Educação - acompanha o perfil de leitura do educando através da 

consulta do Passaporte de Leitura. No que respeita ao ensino pré-escolar, o encarregado de 

educação é responsável pelo preenchimento do Passaporte de Leitura do seu educando, e no 

primeiro ciclo o Passaporte de Leitura apresenta espaços de interação com o Encarregado de 

Educação. No caso dos alunos em que é proposta a nomeação de um tutor de leitura, o 

encarregado de educação regista a tomada de conhecimento, carecendo de autorização prévia. 

Conselho de Turma - Analisa os Passaportes de Leitura, emite parecer sobre o perfil de 

leitor e toma decisão sobre a nomeação para convite ao aluno a integrar a estratégia contrato de 

leitura; 

Coordenadora da BE – confirma as leituras efetuadas e registadas com a fixação de 

autocolantes e carimbos promocionais de obras literárias; tem a responsabilidade de gerir o 

processo; acompanhar a seleção de leituras feitas pelos alunos, por forma a garantir a adequação 

do fundo documental às suas escolhas; garante as adaptações que se revelem necessárias do 

instrumento (Passaporte da Leitura); promove dinâmicas de motivação para a leitura, associando 

dinâmicas lúdicas com campanhas de marketing; o coordenador da BE tem a responsabilidade de 

coordenar a atribuição dos tutores de leitura e estabelece estratégias de dinâmica de leitura entre 

a BE, os tutores de leitura e os alunos/leitores. 

A função da coordenação da BE passa em primeiro lugar por colocar a leitura no centro 

das atenções do Agrupamento (…) o próprio Passaporte da Leitura é um instrumento de 

dinamização da leitura que, apesar de nos facultar dados sobre as leituras realizadas pelos alunos 

e, assim, nos alertar para a existência de alunos que leem, mas que não apresentam 

competências de compreensão da leitura, sobre os gostos de leitura dos nossos alunos (…) para 

muitos alunos tem, sobretudo, um papel lúdico (…) para os alunos do 1.º e do 2.º Ciclo, o aspeto 

                                                           
49 No que respeita às obras de leitura obrigatória, esta avaliação tem carácter formal, sendo valorizada a 

sua leitura e anotação no Passaporte da Leitura. 
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lúdico deste projeto é determinante (…) o facto de existir uma coleção de autocolantes sobre 

obras e autores, viagens programadas a diferentes bibliotecas, encontros com autores, visitas 

supressa de personagens dos autocolantes do Passaporte da Leitura aos estabelecimentos de 

ensino do Agrupamento (…) são aspetos de dinamização, não menos importantes do ponto de 

vista da visibilidade que dão à leitura (…) (PB, coordenadora da BE e aLer+, 2012). 

 

5.1.1. Registos em Base de Dados e em Passaporte da Leitura 

 

No âmbito do presente estudo, e procurando responder à seguinte questão de partida - 

Quais os resultados da monitorização das leituras efetuadas pelos alunos? - Procedeu-se à 

análise dos registos de empréstimo domiciliário e das leituras realizadas pelos alunos do estudo. 

Esta teve início com a análise descritiva dos registos em BD (base de dados) e em PL 

(Passaporte da Leitura), referentes ao GE e ao GR.  

  

Objetos de análise: 

 

Registo em Base de Dados e Passaporte da Leitura para o GE e GR 

 

Tabela 35 - Estatística Descritiva dos registos de leitura em BD e PL para o GE e GR 

Ano 

Letivo 

Grupo de Estudo Grupo de Referência 

BD PL BD PL 

VA M VA M VA M VA M 

5.º ano 160 2,25 - - 740 14,51 637 12,49 

6.º ano 921 12,97 894 12,59 784 14,79 623 11,75 

7.º ano 823 11,59 537 7,56 566 11,79 408 8,5 

8.º ano 610 8,59 476 6,7 383 7,979 260 5,417 

9.º ano 434 6,11 344 4,85 162 4,378 157 4,243 

Total 2948 8,30 2251 7,93 2635 10,69 2085 8,48 

Nota: BD - base de dados; PL - Passaporte da Leitura; VA - Valor Absoluto, M - Média de requisições por 

aluno 

 

 

Da análise aos registos de leitura em base de dados para os alunos do quinto ano de 

escolaridade, verificou-se uma diferença significativa relativamente ao número médio de registos 

por aluno com GE (2,25) e GR (14,51). Note-se que o Passaporte da Leitura foi implementado 

quando os alunos do GE se encontravam no sexto ano de escolaridade, facto que à partida 
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parece ter influenciado, diretamente, a taxa de registo em BD deste grupo, se compararmos estas 

taxas de registo com as registadas no ano letivo seguinte (12,97%), revelando uma mudança de 

atitude imediata dos alunos face à requisição domiciliária. No que respeita ao sexto ano de 

escolaridade, verificam-se taxas mais elevadas50 de registo em BD, tanto para o GE (12,97%) 

como para o GR (14,79%). Estes dados reforçam as palavras da coordenadora da BE, quando 

refere (…) verificou-se logo no primeiro ano de implementação do Passaporte da Leitura, um 

grande entusiasmo dos alunos na requisição de livros e uma grande diferença nas taxas de 

requisição domiciliária (Tabela nº 33). 

 

Tabela 36 - Evolução das Taxas de requisição domiciliária do Agrupamento de Escolas de Atouguia da 

Baleia, do município de Peniche e Nacionais 

Ano letivo 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Escola 10,68 9,57 2,54 19,29 18,56 19,02 

Taxa do 

Município  
10,68 *

2)
 2,10 12,02 

 

*1) 

 

* 

Taxa 

Nacional 
1,62 1,50 1,82 2,33 * * 

 

1) Valores não disponibilizados na Base de Dados da RBE desde o ano letivo 2011-2012. 

2) Nenhuma Escola/Agrupamento do Município de Peniche facultou esta informação no ano letivo 2008-2009. 

 

 

Quando analisamos as taxas de registo em BD para os restantes anos letivos, verifica-se 

que as percentagens de empréstimos domiciliários ainda que com tendência a decrescer, do 5.º 

até ao 9.º ano letivo, para aproximadamente metade do valor (6,11% no GE e 7,73% no GR), são 

mais altas do que as do Município51 e muito mais altas do que as taxas de registo nacionais 

(Tabela n.º 36). Outra leitura que os dados nos permitem fazer é que os índices de registo em BD 

e PL, nos alunos do nono ano de escolaridade apresentam percentagens médias de registo bem 

mais baixas do que se verifica nos restantes anos letivos, com o GE a presentar uma ligeira 

diferença nos dois valores médios (BD- 6,11%; PL- 4,85%) e o GR a apresentar valores médios 

muito próximos (BD- 4,38%; PL- 4,24), e quase coincidentes com a percentagem de leituras 

obrigatórias, estipuladas pelo PNL, que é de 4 livros. Esta análise poderia levar-nos a deduzir que 

                                                           
50 A periodicidade de empréstimo domiciliário é calculada com a taxa da média anual, de acordo com os 

procedimentos dos estudos similares, a nível nacional.  

51 A este respeito deve referir-se que o valor médio de requisições do Município é fortemente influenciado 

pelos registos verificados no Agrupamento de Escolas da Atouguia da Baleia. 
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as leituras destes alunos se poderiam centrar essencialmente nas leituras de carácter obrigatório. 

Contudo, a este respeito importa referirema leitura que a coordenadora da BE faz a respeito 

destes alunos: (…) muitos dos nossos alunos do 9.º ano revelam prazer na leitura de obras 

literárias com certa complexidade e extensão. Eles leem um menor número de obras, mas são 

obras extensas e inseridas, muitas vezes, em coleções, trilogias, séries, etc…acompanham a 

leitura de obras muito recentes e estão atentos à sua publicação. Muitas vezes somos abordadas 

por estes alunos, no sentido de adquirir uma obra que foirecentemente editada… Estes alunos já 

revelam gosto em adquirir os seus próprios livros e permutam-nos, muitas vezes, entre si. As 

feiras do livro que proporcionamos no Agrupamento são muito procuradas, tanto por alunos como 

por encarregados de educação que procuram adquirir livros para oferecer aos seus educandos… 

é com muito prazer e alegria que constatamos a enorme diferença de postura dos nossos alunos 

face à leitura (…) Temos que ter em consideração que os alunos do 8.º e 9.º anos, aparentemente 

desvinculam-se mais do caráter lúdico do Passaporte da Leitura e, aparentemente, apenas 

registam as leituras orientadas e pouco mais (..) Depois temos a leitura em diversos suportes de 

informação e o Passaporte, apenas, regista os livros requisitados (…) a constatação do registo de 

menos leituras a partir do 8.º e 9.º ano, não pode ser lido, liminarmente, como alunos desistentes 

(…) essa leitura tem que ser feita na observação do clima de escola e na cultura da leitura (…) 

(PB, Coordenadora da BE e do aLer+, 2012) (PB, Anexo E)        

Esta análise corrobora as palavras da coordenadora da BE no que respeita à importância e 

eficácia do passaporte de leitura, tanto para alunos como para professores e encarregados de 

educação.  

O Passaporte da Leitura foi um instrumento vital na promoção da leitura dos nossos 

alunos, ele permitiu a dinamização da leitura no Agrupamento, o acompanhamento da leitura 

realizada pelos alunos, tanto por parte dos professores como dos encarregados de educação, o 

acompanhamento de percursos de leitura dos alunos e o reajuste das medidas a implementar 

tanto a nível individual, como ao nível das nossas medidas e estratégias de dinamização da leitura 

(…) Contudo tendo, sempre, em mente que apenas é obrigatório o registo de leituras orientadas 

(PB, Coordenadora da BE e do aLer+, 2012) (Anexo E).   
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Tabela 37 - Estatística Descritiva por género dos registos em BD e PL para o GR 

 Ano 

Letivo 

Masculino Feminino 

BD PL BD PL 

VA M VA M VA M VA M 

5.º Ano 261 11,35 262 11,39 479 17,11 375 13,79 

6.º Ano 252 10,5 228 9,5 532 18,34 395 13,62 

7.º Ano 209 9,95 151 7,19 357 13,22 257 9,52 

8.º Ano 156 6 111 4,27 227 10,32 149 6,77 

9.º Ano 61 3,59 62 3,65 101 5,05 95 4,75 

Total 939 8,46 814 7,33 1696 13,46 1271 10,09 

Nota: BD - Base de dados; PL - Passaporte da Leitura; VA - Valor Absoluto, 

M - Média de requisições por aluno 

 

 

Quando analisamos os dados de registo, tendo por base o género, verifica-se que a proporção de 

registos em BD e de leituras realizadas (em PL) das raparigas é muito superior à dos rapazes, 

tanto no GR (Tabela 2) como no GE (Tabela 3), para todos os anos letivos. Também se verifica 

um decréscimo, quase generalizado, na média de requisições domiciliárias e leituras registadas 

em PL, do quinto para o nono ano de escolaridade. As raparigas do GR, do 5.º e 6.º anos, 

constituem uma exceção, verificando-se aqui uma ligeira subida na média de requisições 

domiciliárias (17,11 no 5.º ano e 18,34 no 6.º ano de escolaridade). Também se verifica que a 

média de registos em PL, nas raparigas, é ligeiramente superior no GE em relação ao GR, para 

quase todos os anos letivos, exceto no sétimo ano de escolaridade, onde o GR apresenta valores 

médios ligeiramente superiores aos do GE (9,52 e 9,1 respetivamente).   

 

Tabela 38 - Estatística Descritiva por género dos registos em BD e PL para o GE 

Ano 

Letivo 

Masculino Feminino 

BD PL BD PL 

VA M VA M VA M VA M 

5.º Ano 44 1,47 - - 116 2,83 - - 

6.º Ano 274 9,13 266 8,87 647 15,78 628 15,32 

7.º Ano 241 8,03 164 5,47 582 14,2 373 9,1 

8.º Ano 176 5,87 146 4,87 434 10,59 330 8,05 

9.º Ano 135 4,5 112 3,73 299 7,29 232 5,66 

Total 870 5,80 688 5,74 2078 10,14 1563 9,53 
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ESTATÍSTICA DESCRITIVA POR CLASSES CDU 

 

A descrição de registos em BD e PL é feita com base na descrição de Classes conforme o 

disposto pela Classificação Universal Decimal (CDU). Este é também o sistema de descrição 

documental utilizado pelo Agrupamento de Escolas em estudo. 

 

Tabela 39 - Classes CDU utilizadas na descrição dos registos em BD e PL 

Classe CDU Subclasse CDU Área Temática 

0  Generalidades 

1  Filosofia. Psicologia. 

2  Religião. Teologia. 

3  Ciências Sociais. Economia. Contabilidade. Direito. Educação… 

5  Matemática e Ciências Naturais. 

6  Ciências Aplicadas. Medicina. Tecnologia. 

7  Arte. Recriação. Entretenimento. Desporto. 

8   Língua. Linguística. Literatura. 

 82 Literatura. 

 82-1 Poesia. 

 82-2 Drama e Peças de Teatro. 

 82-3 Ficção. Prosa Narrativa. 

 82-31 Romance. 

 82-34 Conto. 

 82-4  Ensaio. 

 82-5 Oratória. Discursos. Sermões. Palestras. 

 82-6 Cartas. Arte epistolar. 

 82-7 Prosa satírica. Obras humorísticas. 

 82-9 Outros géneros literários. 

 82-93 Literatura Infantil. 

 82-94 Escritos históricos. 

9  Geografia. Biografia. História. 

  

Tabela 40 - Registo em BD e PL por classes CDU para o GR 

 Base de Dados Passaporte de Leitura 

CDU Masculino Feminino Total Masculino Feminino Total 

 VA M VA M VA M VA M VA M VA M 

Classe 0 3 0,03 0 0,00 3 0,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Classe 1 6 0,05 26 0,21 32 0,14 1 0,01 2 0,02 3 0,01 

Classe 2 8 0,07 25 0,20 33 0,14 6 0,05 12 0,10 18 0,08 

Classe 3 4 0,04 11 0,09 15 0,06 3 0,03 1 0,01 4 0,02 

Classe 5 23 0,21 57 0,45 80 0,34 7 0,06 11 0,09 18 0,08 

Classe 6 24 0,22 57 0,45 81 0,34 11 0,10 6 0,05 17 0,07 

Classe 7 12 0,11 17 0,13 29 0,12 2 0,02 0 0,00 2 0,01 

Classe 8 853 7,68 1478 11,73 2331 9,84 783 7,05 1589 12,61 2372 10,01 

Classe 9 6 0,05 25 0,20 31 0,13 1 0,01 12 0,10 13 0,05 

Total 939 8,46 1696 13,46 2635 11,12 814 7,33 1633 12,96 2447 10,32 

Nota: VA - Valor Absoluto, M - Média de requisições por aluno 
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A análise aos registos em BD e PL, por classes CDU, mostra-nos que a maioria das 

requisições domiciliárias (BD) e registos de leituras feitas pelos alunos (PL), tanto no GR (Tabela 

39) como no GE (Tabela 40), se verificaram na classe 8 (Língua. Linguística. Literatura), com uma 

média global de 9,84 registos em BD e 10,01 em PL, para o GR e de 38,25 registos em BD e 

30,34 em PL, para o GE. As restantes classes apresentam registos residuais, sendo que o GR 

(Tabela 39) apresenta a maior número de registos em BD, nas classes 5 e 6, nas quais os 

rapazes apresentam uma média respetiva de requisições domiciliárias de 0,21 e 0,22 registos por 

aluno, onde as raparigas também apresentam o maior número de registos com uma média de 

0,45 registos por aluna, nas classes 5 e 6. No que respeita a este grupo de análise, verifica-se que 

as raparigas também apresentam registos domiciliários, com valores semelhantes aos 

anteriormente apresentados pelos rapazes, nas classes 1 (Filosofia. Psicologia) com 0,21 

registos, 2 (Religião. Teologia) com uma média de 0,20 registos e 9 (Geografia. História.) com 

uma média de 0,20 registos por aluna.   

A média global de registos em BD neste grupo de estudo é de 8,46 nos rapazes e de 13,46 

nas raparigas. No PL as médias globais de registo são ligeiramente inferiores onde os rapazes 

apresentam uma média de leituras de 7,33 e as raparigas de 12,96. Verifica-se que a média de 

registos globais, para os dois géneros é de 11,12 em BD e de 10,32 em PL. 

 

Tabela 41 - Registo em BD e PL por classes CDU para o GE 

CDU 

Base de Dados Passaporte de Leitura 

Masculino Feminino Total Masculino Feminino Total 

VA M VA M VA M VA M VA M VA M 

Classe 0 0 0,00 7 0,17 7 0,10 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Classe 1 8 0,27 18 0,44 26 0,37 4 0,13 7 0,17 11 0,15 

Classe 2 11 0,37 23 0,56 34 0,48 4 0,13 9 0,22 13 0,18 

Classe 3 16 0,53 31 0,76 47 0,66 5 0,17 12 0,29 17 0,24 

Classe 5 4 0,13 38 0,93 42 0,59 2 0,07 14 0,34 16 0,23 

Classe 6 2 0,07 29 0,71 31 0,44 2 0,07 18 0,44 20 0,28 

Classe 7 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Classe 8 815 27,17 1901 46,37 2716 38,25 666 22,20 1488 36,29 2154 30,34 

Classe 9 14 0,47 31 0,76 45 0,63 5 0,17 15 0,37 20 0,28 

Total 870 29,00 2078 50,68 2948 41,52 688 22,93 1563 38,12 2251 31,70 

Nota: VA - Valor Absoluto, M - Média de requisições por aluno 

 

No GE (Tabela 40), a classe 8 inscreve a média mais elevada de registos domiciliários 

como referimos, contudo, o número de registos para este grupo de estudo apresenta valores 
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muito superiores aos que se tinham verificado no GR, tanto para os rapazes (27,17) como para as 

raparigas (46,37).  

No que respeita ao registo domiciliário de outras classes CDU, o maior número de 

requisições verifica-se nas classes 3 (onde os rapazes apresentam uma média de registos de 0,53 

e as raparigas 0,76), e 9 (onde os rapazes apresentam uma média de registos de 0,47 e as 

raparigas média igual à apresentada na classe 3, 0,76). 

Na tentativa de compreender esta grande discrepância de registos em BD e PL, entre o 

GR e o GE, questionou-se a coordenadora da BE que fez a seguinte referência: (…) O passaporte 

da leitura teve um impacto muito grande nos registos de leituras dos alunos, desde o momento da 

sua implementação. Isso verificou-se, como já referi, tanto nos registos domiciliários, como nos 

registos em PL. De facto temos um grupo de alunos, muito significativo, entre os alunos do 9.º 

ano, com quem se deu início ao projeto do PL, que apresentam índices de registos em BD e 

registos de leituras realizadas em PL, muito altas.52(c 5) 

A análise aos registos de leituras realizadas (PL) revela-nos a mesma tendência verificada 

nos registos em BD, com a classe 8 a apresentar o maior número de registos, tanto nos rapazes 

(média de 22,20) como nas raparigas (média de 36,29). As restantes classes apresentam, quase 

todas, registos de leitura no PL, com índices de registo residuais (abaixo de 0,5 livros por aluno), 

excetuando-se as classes 0 (Generalidades) e 7 (Arte. Recriação. Entretenimento. Desporto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
52 Depois de analisadas, em detalhe, as bases de dados com os registos em BD e PL por aluno, constatou-

se que os dados de registo foram influenciados pelo tamanho da amostra e pelo facto da amostra do GE 

apresentar dados de registo muito superiores à média do GR. Note-se que o GE é composto pelos alunos 

que deram início ao processo de implementação do Passaporte da Leitura, encontrando-se ,entre estes 

alunos , um grupo muito grande de bons leitores, com índices individuais de leitura muito altos. 
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Tabela 42 - Registos por classes CDU em BD e PL para o GE (2.º Ciclo) 

Classe 

CDU 

Base de Dados 

5.º Ano 6.º Ano 

Masculino Feminino Total Masculino Feminino Total 

VA M VA M VA M VA M VA M VA M 

Classe 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,07 3 0,04 

Classe 1 0 0,00 1 0,02 1 0,01 4 0,13 6 0,15 10 0,14 

Classe 2 0 0,00 2 0,05 2 0,03 4 0,13 6 0,15 10 0,14 

Classe 3 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 0,17 10 0,24 15 0,21 

Classe 5 0 0,00 1 0,02 1 0,01 2 0,07 11 0,27 13 0,18 

Classe 6 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,07 13 0,32 15 0,21 

Classe 7 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Classe 8 44 1,47 112 2,73 156 2,20 251 8,37 589 14,37 840 11,83 

Classe 9 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 0,20 9 0,22 15 0,21 

Total 44 1,47 116 2,83 160 2,25 274 9,13 647 15,78 921 12,97 

Classe 

CDU 

Passaporte de Leitura 

5.º Ano 6.º Ano 

Masculino Feminino Total Masculino Feminino Total 

VA M VA M VA M VA M VA M VA M 

Classe 0 - - - - 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Classe 1 - - - - 0 0,00 4 0,13 5 0,12 9 0,13 

Classe 2 - - - - 0 0,00 4 0,13 6 0,15 10 0,14 

Classe 3 - - - - 0 0,00 5 0,17 10 0,24 15 0,21 

Classe 5 - - - - 0 0,00 2 0,07 11 0,27 13 0,18 

Classe 6 - - - - 0 0,00 2 0,07 13 0,32 15 0,21 

Classe 7 - - - - 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Classe 8 - - - - 0 0,00 248 8,27 578 14,10 826 11,63 

Classe 9 - - - - 0 0,00 1 0,03 5 0,12 6 0,08 

Total 0 0,00 0 0,00 0 0,00 266 8,87 628 15,32 894 12,59 

 

Pela análise aos dados de registo em BD e PL por classes CDU, para o GE dos alunos do 

segundo ciclo (Tabela 41), verifica-se que a classe 8 (Língua. Linguística. Literatura) apresenta 

índices de registo muito mais elevados do que qualquer outra classe, tanto no que respeita ao 

quinto ano de escolaridade como ao sexto ano de escolaridade. Quando analisados os índices de 

registo em BD, neste grupo de alunos, verifica-se que antes da implementação do passaporte da 

leitura, durante a frequência do quinto ano de escolaridade, os índices de registo situam-se numa 

média de 1,47 e 2,73 de livros por aluno para rapazes e raparigas respetivamente, valores que 

sofrem grande mudança na frequência do sexto ano de escolaridade, neste mesmo grupo de 

alunos, altura em que é implementado o passaporte de leitura, verificando-se índices de registo 

em BD de 8,37 livros registados nos rapazes e 14,37 nas raparigas. Estes dados reforçam a 

afirmação da coordenadora de BE, por nós anteriormente referida, ao afirmarem que (…) o 

passaporte da leitura constituiu, desde o primeiro ano da sua implementação, uma medida muito 

eficaz de promoção da leitura,…verificando-se uma alteração muito grande nos índices de registo 

de requisições domiciliárias (…) (C 2), por outro lado também frisam que a tipologia de requisições 

domiciliárias, muito centradas na classe 8 (Língua. Linguística. Literatura), refletem o propósito de 
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requisições de títulos com o intuito de realização de leituras pessoais de obras literárias, 

recomendadas ou não, e não tanto a requisição de títulos com o objetivo de estudo e pesquisa, 

aplicadas ao trabalho nas diversas disciplinas.  

Contudo, verifica-se que as requisições domiciliárias (BD) apresentam percentagens, ainda 

que muito residuais (com valores abaixo de 0,5 livros por aluno), em quase todas as restantes 

classes, excetuando a classe 0, das Generalidades, nos rapazes onde as requisições domiciliárias 

estão interditas53 e a classe 7 (Arte. Recriação. Entretenimento. Desporto), nos rapazes e nas 

raparigas. No quinto ano de escolaridade, a classe 9, também não apresenta registos de 

requisições domiciliárias (BD), apresentando, contudo, registos residuais (abaixo de 0,5) em BD, 

no sexto ano de escolaridade. 

No que respeita ao PL, constata-se a mesma tendência de registos verificada em BD deste 

grupo de alunos. A classe 8 (Língua. Linguística. Literatura) apresenta os índices de registo de 

leituras em PL mais elevadas com uma média de 8,27 livros lidos nos rapazes e 14,10 nas 

raparigas. As restantes classes apresentam valores de registo residuais (abaixo de 0,5 livros lidos 

por aluno), exceto nas classes 0 (Generalidades) e 7 (Arte. Recriação. Entretenimento. Desporto.), 

que não apresentam qualquer registo de leitura tanto nos rapazes como nas raparigas. A 

proximidade média de registos em BD e PL, neste grupo de alunos, reforça as palavras da 

coordenadora da BE ao referir que (…) a implementação do passaporte da leitura teve uma 

importância determinante na grande subida de requisições domiciliárias, que os alunos faziam 

questão de que fossem registados em PL. (A 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
53 As requisições na classe 0 estão interditas para empréstimo domiciliário. Nestas situações, os registos 

ficam na base de dados de empréstimo de sala de aula, sendo exceção as situações em que o número de 

requisições para sala de aula excede o previsto em regulamento.  
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Tabela 43 - Registos por classes CDU em BD e PL para o GR (2.º CICLO) 

Classe 

CDU 

Base de Dados 

5.º Ano 6.º Ano 

Masculino Feminino Total Masculino Feminino Total 

VA M VA M VA M VA M VA M VA M 

Classe 0 2 0,09 0 0,00 2 0,04 1 0,04 0 0,00 1 0,02 

Classe 1 1 0,04 5 0,18 6 0,11 3 0,13 8 0,28 11 0,21 

Classe 2 1 0,04 7 0,25 8 0,15 3 0,13 8 0,28 11 0,21 

Classe 3 0 0,00 2 0,07 2 0,04 0 0,00 2 0,07 2 0,04 

Classe 5 5 0,22 21 0,75 26 0,49 5 0,21 22 0,76 27 0,51 

Classe 6 7 0,30 20 0,71 27 0,51 9 0,38 21 0,72 30 0,57 

Classe 7 5 0,22 6 0,21 11 0,21 7 0,29 5 0,17 12 0,23 

Classe 8 240 10,43 411 14,68 651 12,28 224 9,33 456 15,72 680 12,83 

Classe 9 0 0,00 7 0,25 7 0,13 0 0,00 10 0,34 10 0,19 

Total 261 11,35 479 17,11 740 14,51 252 10,50 532 18,34 784 14,79 

Classe 

CDU 

Passaporte da Leitura 

5.º Ano 6.º Ano 

Masculino Feminino Total Masculino Feminino Total 

VA M VA M VA M VA M VA M VA M 

Classe 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Classe 1 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Classe 2 2 0,09 4 0,14 6 0,12 4 0,17 4 0,14 8 0,15 

Classe 3 1 0,04 0 0,00 1 0,02 1 0,04 0 0,00 1 0,02 

Classe 5 3 0,13 5 0,18 8 0,16 3 0,13 5 0,17 8 0,15 

Classe 6 6 0,26 1 0,04 7 0,14 5 0,21 2 0,07 7 0,13 

Classe 7 1 0,04 0 0,00 1 0,02 1 0,04 0 0,00 1 0,02 

Classe 8 248 10,78 365 13,04 613 12,02 214 8,92 380 13,10 594 11,21 

Classe 9 1 0,04 0 0,00 1 0,02 0 0,00 4 0,14 4 0,08 

Total 262 11,39 375 13,39 637 12,49 228 9,50 395 13,62 623 11,75 

Nota: VA - Valor Absoluto, M - Média de requisições por aluno 

 

 Pela análise dos dados de registo em BD e PL por classes CDU, para o GR (Tabela 42) 

dos alunos do segundo ciclo, verifica-se que a classe 8 (Língua. Linguística. Literatura) apresenta 

índices de registo muito mais elevados do que qualquer outra classe, tanto no que respeita ao 

quinto ano de escolaridade como ao sexto ano de escolaridade. Quando analisados os índices de 

registo em BD, neste grupo de alunos, verifica-se que no quinto ano de escolaridade, os índices 

de registo situam-se numa média de 10,43 e 14,68 de livros por aluno para rapazes e raparigas é, 

respetivamente, de 9,33 e 15,72 registos médios por aluno do sexto ano de escolaridade. 

Verifica-se que as requisições domiciliárias (BD) apresentam percentagens ainda que 

muito residuais (com valores abaixo de 0,5 livros por aluno) em quase todas as restantes classes, 

excetuando a classe 0, das Generalidades, nas raparigas do quinto e sexto anos de escolaridade, 
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a classe 3 (Ciências Sociais. Economia. Contabilidade. Direito. Educação…) nos rapazes do 

quinto e sexto anos de escolaridade e a classe 9 (…) nos rapazes do quinto e sexto anos de 

escolaridade que não apresentam quaisquer registos domiciliários. As classes 5 (Matemática e 

Ciências Naturais) e 6 (Ciências Aplicadas. Medicina. Tecnologia) apresentam registos próximos 

de 1 livro por aluno nas raparigas do 5.º e 6.º anos de escolaridade.  

 No que respeita ao PL, constata-se a mesma tendência de registos verificada em BD neste 

grupo de alunos. A classe 8 (Língua. Linguística. Literatura) apresenta os índices de registo de 

leituras em PL mais elevadas com uma média de 10,78 livros lidos nos rapazes e 13,04 nas 

raparigas do quinto ano de escolaridade e uma média de 8,92 livros lidos pelos rapazes e 13,10 

nas raparigas. As restantes classes apresentam valores de registo residuais (abaixo de 0,5 livros 

lidos por aluno), exceto nas classes 0 (Generalidades) e 1 (Filosofia. Psicologia) nas quais não se 

verificam registos, tanto em rapazes como em raparigas, dos dois anos letivos. Nas classes 3 

(Ciências Sociais. Economia. Contabilidade. Direito. Educação…) e 7 (Arte. Recriação. 

Entretenimento. Desporto), não se verificam registos de leituras nas raparigas de ambos os anos 

letivos e na classe 9 (Biografia. História. Geografia) não se verificam registos nas raparigas do 5.º 

ano e nas raparigas do 6.º ano de escolaridade.  
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Tabela 44 - Registos por classes CDU em BD e PL para o GE (3.º CICLO) 

VA M VA M VA M VA M VA M VA M VA M VA M VA M

Classe 0 0 0 1 0,02 1 0,01 0 0 1 0,02 1 0,01 0 0 2 0,05 2 0,03

Classe 1 2 0,07 5 0,12 7 0,1 1 0,03 3 0,07 4 0,06 1 0,03 3 0,07 4 0,06

Classe 2 4 0,13 6 0,15 10 0,14 2 0,07 6 0,15 8 0,11 1 0,03 3 0,07 4 0,06

Classe 3 5 0,17 9 0,22 14 0,2 5 0,17 7 0,17 12 0,17 1 0,03 5 0,12 6 0,08

Classe 5 2 0,07 10 0,24 12 0,17 0 0 8 0,2 8 0,11 0 0 8 0,2 8 0,11

Classe 6 0 0 7 0,17 7 0,1 0 0 4 0,1 4 0,06 0 0 5 0,12 5 0,07

Classe 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Classe 8 224 7,47 535 13,05 759 10,69 164 5,47 396 9,66 560 7,89 132 4,4 269 6,56 401 5,65

Classe 9 4 0,13 9 0,22 13 0,18 4 0,13 9 0,22 13 0,18 0 0 4 0,1 4 0,06

Total 241 8,03 582 14,19 823 11,59 176 5,87 434 10,59 610 8,59 135 4,5 299 7,29 434 6,11

VA M VA M VA M VA M VA M VA M VA M VA M VA M

Classe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Classe 1 0 0 1 0,02 1 0,01 0 0 1 0,02 1 0,01 0 0 0 0 0 0

Classe 2 0 0 1 0,02 1 0,01 0 0 2 0,05 2 0,03 0 0 0 0 0 0

Classe 3 0 0 1 0,02 1 0,01 0 0 1 0,02 1 0,01 0 0 0 0 0 0

Classe 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,05 2 0,03 0 0 1 0,02 1 0,01

Classe 6 0 0 1 0,02 1 0,01 0 0 3 0,07 3 0,04 0 0 1 0,02 1 0,01

Classe 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Classe 8 164 5,47 368 8,98 532 7,49 142 4,73 312 7,61 454 6,39 112 3,73 230 5,61 230 4,82

Classe 9 0 0 1 0,02 1 0,01 4 0,13 9 0,22 13 0,18 0 0 0 0 0 0

Total 164 5,47 373 9,1 537 7,56 146 4,87 330 8,05 476 6,7 112 3,73 232 5,66 232 4,84

Base de Dados

Passaporte da Leitura

Nota: VA - Valor Absoluto, M - Média de requisições por aluno

9.º Ano

Masculino Feminino Total

9.º Ano

Masculino Feminino Total

Classe 

CDU

7.º Ano 8.º Ano

Masculino Feminino Total Masculino Feminino Total

Classe 

CDU

7.º Ano 8.º Ano

Masculino Feminino Total Masculino Feminino Total

 

 

 

No que respeita aos alunos do terceiro ciclo de ensino, pela análise dos dados de registo 

em BD e PL por classes CDU, para o GE (Tabela 8), verifica-se que, à semelhança do que se 

verificou com os alunos do segundo ciclo de ensino, a classe 8 (Língua. Linguística. Literatura) 

apresenta índices de registo muito mais elevados do que qualquer outra classe, em qualquer dos 

três anos letivos.  

Quando analisados os índices de registo em BD, neste grupo de alunos, verifica-se que no 

sétimo ano de escolaridade, os índices de registo situam-se numa média de 7,47 e 13,05 de livros 

por aluno para rapazes e raparigas, respetivamente, de 5,47 e 9,66 registos médios por aluno do 

oitavo ano de escolaridade e de 4,40 e 6,56 no nono ano de escolaridade para rapazes e 

raparigas. 
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As requisições domiciliárias (BD) apresentam percentagens, ainda que muito residuais 

(com valores bastante abaixo de 0,5 livros por aluno), em quase todas as classes dos três anos 

letivos, excetuando a classe 7 (Arte. Recriação. Entretenimento. Desporto.), que não apresenta 

qualquer registo em BD para todos os alunos do terceiro ciclo deste grupo de estudo. No que 

respeita às classes 0 (Generalidades) e 6 (Ciências Aplicadas. Medicina. Tecnologia) não 

apresentam registos em domiciliários nos rapazes dos três anos letivos. A classe 5 (Matemática e 

Ciências Naturais) não apresenta registos nos rapazes do 8.º e 9.º anos de escolaridade e a 

classe 9 (Biografia. História. Geografia) nos rapazes do nono ano de escolaridade.  

 No que respeita ao PL, constata-se a mesma tendência de registos verificada em BD neste 

grupo de alunos. A classe 8 (Língua. Linguística. Literatura) apresenta os índices de registo de 

leituras em PL mais elevadas com uma média de 5,47 livros lidos nos rapazes e 8,98 nas 

raparigas do sétimo ano de escolaridade, uma média de 4,73 livros lidos pelos rapazes e 7,61 nas 

raparigas do oitavo ano de escolaridade, 3,73 nos rapazes e 5,61 nas raparigas do nono ano de 

escolaridade. As restantes classes apresentam valores de registo muito residuais (em média 

abaixo de 0,10 livros lidos por aluno), nas raparigas do sétimo, oitavo e nono ano de escolaridade, 

em quase todas as classes, exceto nas classes 0 (Generalidades) e 9 (Biografia. História. 

Geografia), onde não apresentam qualquer registo. No que respeita aos rapazes, registo de 

leituras (em PL) é nulo em quase todas as classes, exceto na classe 9 (Geografia. História) nos 

rapazes do oitavo ano de escolaridade, que apresentam registos muito residuais de leituras, com 

uma média de 0,13 livros lidos por aluno.    
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Tabela 45 - Registos por classes CDU em BD e PL para o GR (3.º CICLO) 

VA M VA M VA M VA M VA M VA M VA M VA M VA M

Classe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Classe 1 1 0,05 7 0,26 8 0,17 1 0,04 6 0,27 7 0,15 0 0 0 0 0 0

Classe 2 4 0,19 7 0,26 11 0,23 0 0 3 0,14 3 0,06 0 0 0 0 0 0

Classe 3 0 0 5 0,19 5 0,1 4 0,15 2 0,09 6 0,13 0 0 0 0 0 0

Classe 5 8 0,38 7 0,26 15 0,31 5 0,19 6 0,27 11 0,23 0 0 1 0,05 1 0,03

Classe 6 6 0,29 8 0,3 14 0,29 2 0,08 7 0,32 9 0,19 0 0 1 0,05 1 0,03

Classe 7 0 0 3 0,11 3 0,06 0 0 3 0,14 3 0,06 0 0 0 0 0 0

Classe 8 185 8,81 314 11,63 499 10,4 143 5,5 198 9 341 7,1 61 3,59 99 4,95 160 4,32

Classe 9 5 0,24 6 0,22 11 0,23 1 0,04 2 0,09 3 0,06 0 0 0 0 0 0

Total 209 9,95 357 13,23 566 11,79 156 6 227 10,32 383 7,98 61 3,59 101 5,05 162 4,38

VA M VA M VA M VA M VA M VA M VA M VA M VA M

Classe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Classe 1 1 0,05 1 0,04 2 0,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Classe 2 0 0 2 0,07 2 0,04 0 0 1 0,05 1 0,02 0 0 0 0 0 0

Classe 3 0 0 0 0 0 0 1 0,04 0 0 1 0,02 0 0 0 0 0 0

Classe 5 1 0,05 0 0 1 0,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Classe 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,05 1 0,02 0 0 0 0 0 0

Classe 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,02 0 0 0 0 0 0

Classe 8 149 7,1 253 9,37 402 8,38 110 4,23 146 6,64 256 5,33 62 3,65 95 4,75 157 4,24

Classe 9 0 0 1 0,04 1 0,02 0 0 1 0,05 1 0,02 0 0 0 0 0 0

Total 151 7,19 257 9,52 408 8,5 111 4,27 149 6,77 260 5,42 62 3,65 95 4,75 157 4,24

Feminino Total Masculino Feminino Total

Nota: VA - Valor Absoluto, M - Média de requisições por aluno

Total

Classe 

CDU

Passaporte da Leitura

7.º Ano 8.º Ano 9.º Ano

Masculino Feminino Total Masculino

Total Masculino Feminino Total Masculino Feminino

Classe 

CDU

Base de Dados

7.º Ano 8.º Ano 9.º Ano

Masculino Feminino

 

 

 

No que respeita aos alunos do terceiro ciclo de ensino do GR (tabela 9), pela análise dos 

dados de registo em BD e PL por classes CDU, verifica-se que, à semelhança do que se aferiu 

com os alunos do GE deste ciclo de ensino e com os alunos do segundo ciclo, a classe 8 (Língua. 

Linguística. Literatura) apresenta índices de registo muito mais elevados do que qualquer outra 

classe, em qualquer dos três anos letivos.  

Quando analisados os índices de registo em BD, neste grupo de alunos, verifica-se que no 

sétimo ano de escolaridade, estes índices se situam numa média de 8,81 e 11,63 de livros por 

aluno para rapazes e raparigas, respetivamente, de 5,5 e 9 registos médios por aluno do oitavo 

ano de escolaridade e de 3,59 e 4,95 no nono ano de escolaridade para rapazes e raparigas.  

As requisições domiciliárias (BD) apresentam percentagens ainda que muito residuais 

(com valores bastante abaixo de 0,5 livros por aluno) em quase todas as classes, nos três anos 
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letivos, excetuando a classe 0 (Generalidades), que não apresenta qualquer registo em BD, para 

todos os alunos do terceiro ciclo deste grupo de estudo. Constatamos que não se verificam 

registos domiciliários nos rapazes dos três anos letivos na classe 7 (Arte. Recriação. 

Entretenimento. Desporto.) e nas classes 2 (Religião. Teologia.), para os rapazes do oitavo ano, e 

3 (Ciências Sociais. Economia. Contabilidade. Direito. Educação…), nos rapazes do sétimo ano 

de escolaridade. A classe 8 é a única que apresenta registos em BD nos rapazes do nono ano, 

sendo que as raparigas apresentam também registos muito residuais (0,05) nas classes 5 

(Matemática e Ciências Naturais) e 6 (Ciências Aplicadas. Medicina. Tecnologia).    

No que respeita ao PL, constata-se a mesma tendência de registos verificada em BD neste 

grupo de alunos. A classe 8 (Língua. Linguística. Literatura) apresenta os índices de registo de 

leituras em PL mais elevadas com uma média de 7,10 livros lidos nos rapazes e 9,37 nas 

raparigas do sétimo ano de escolaridade, uma média de 4,23 livros lidos pelos rapazes e 6,64 nas 

raparigas do oitavo ano de escolaridade, 3,65 nos rapazes e 4,75 nas raparigas do nono ano de 

escolaridade. As restantes classes apresentam valores de registo muito residuais (em média 

abaixo de 0,05 livros lidos por aluno), nas classes 1 e 5 nos rapazes e 1 e 2 nas raparigas do 

sétimo ano, na classe 3 para os rapazes do oitavo ano e nas classes 2, 6 e 9 nas raparigas do 

oitavo ano. No que respeita ao nono ano de escolaridade, apenas se verificam registos de leitura 

(PL) na classe 8, tanto nos rapazes como nas raparigas.  

 

 

 ANÁLISE DE REGISTO DE LEITURAS 

 

Neste momento efectuou-se à análise das leituras realizadas pelos alunos do 

Agrupamento. Para tal procedeu-se ao estudo dos registos em Passaporte da Leitura do GE e do 

GR.  

A nossa análise às leituras realizadas centrou-se exclusivamente na classe 8 (Língua. 

Linguística. Literatura.), onde se verificou a grande maioria dos registos em BD e PL dos alunos 

do presente estudo. A nossa opção de excluir as restantes classes da análise que se segue 

baseou-se no facto de se ter verificado que, nas restantes classes, o registo de leitura (PL) era 

bastante residual, o que não nos permite fazer uma análise coerente e generalizável, do perfil de 

leitura destes alunos. Tal análise apenas seria coerente num estudo ao percurso de leitura 

individual dos alunos.      
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Tabela 46 - Registos de leituras em PL para o GE (2.º CICLO) 

Classe CDU 

Passaporte da Leitura 

5.º Ano 6.º Ano 

Masculino Feminino Total Masculino Feminino Total 

VA M VA M VA M VA M VA M VA M 

82-1 P - - - - - - 0 0,00 13 0,32 13 0,18 

82-2 D. T. - - - - - - 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

82-3 F. P.N. - - - - - - 165 5,50 361 8,80 526 7,41 

82-31 R. - - - - - - 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

82-311.3 R.A. - - - - - - 14 0,47 60 1,46 74 1,04 

82-311.6 RH - - - - - - 0 0,00 2 0,05 2 0,03 

82-311.9 FC - - - - - - 4 0,13 25 0,61 29 0,41 

82-94 D - - - - - - 9 0,30 10 0,24 19 0,27 

82-34 C - - - - - - 5 0,17 12 0,29 17 0,24 

82-342 F - - - - - - 3 0,10 8 0,20 11 0,15 

82-84 P - - - - - - 6 0,20 5 0,12 11 0,15 

82-93 LIJ - - - - - - 42 1,40 82 2,00 124 1,75 

Total - - - - - - 248 8,27 578 14,10 826 11,63 

Nota: VA - Valor Absoluto, M - Média de requisições por aluno 

  

Da análise aos dados de registo de leituras dos alunos do GE, no sexto ano de 

escolaridade (Tabela 45), verificamos que estas se centram principalmente na classe 82-3 

F.P.N. (Ficção Prosa Narrativa), tanto nos rapazes, com uma média de 5,5 leituras 

registadas, como nas raparigas, onde se observam uma média de 8,8 livros lidos, por aluna. 

A classe com o segundo maior índice de leituras registadas é a 82-93 LIJ (Literatura Infantil 

e Juvenil), com uma média de 1,4 livros lidos nos rapazes e 2 nas raparigas. No caso das 

raparigas destacam-se também as classes 82-311.3 R.A. (Romance de Aventura), com uma 

média de 1,46 livros registados e a classe 82-311.9 F.C. (Ficção Cientifica), com uma média 

de registos de 0,61 livros lidos pelas raparigas. Nas restantes classes os registos são 

inferiores a uma média de 0,5 livros lidos por aluno(a), com exceção das classes 82-2 P.T. 

(Drama. Peças de Teatro) e 82- 31 R. (Romance), que não apresentam quaisquer registos 

de leitura, tanto nos rapazes como nas raparigas do 6.º ano de escolaridade e nas classes 

82-1 P. (Poesia) e 82-311.6 R.A. (Romance de Aventura) onde os rapazes também não 

apresentam registos de leitura. 
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Tabela 47 - Registos de leituras em PL para o GR (2.º CICLO) 

Classe CDU 

Passaporte de Leitura 

5.º Ano 6.º Ano 

Masculino Feminino Total Masculino Feminino Total 

VA M VA M VA M VA M VA M VA M 

82-1 P 0 0,00 3 0,11 3 0,06 0 0,00 2 0,07 2 0,04 

82-2 D. T. 0 0,00 1 0,04 1 0,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

82-3 F. P.N. 145 6,30 230 8,21 375 7,35 128 5,33 234 8,07 362 6,83 

82-31 R. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

82-311.3 

R.A. 39 1,70 46 1,64 85 1,67 18 0,75 51 1,76 69 1,30 

82-311.6 RH 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

82-311.9 FC 1 0,04 16 0,57 17 0,33 2 0,08 19 0,66 21 0,40 

82-94 D 2 0,09 3 0,11 5 0,10 18 0,75 10 0,34 28 0,53 

82-34 C 26 1,13 19 0,68 45 0,88 22 0,92 27 0,93 49 0,92 

82-342 F 8 0,35 20 0,71 28 0,55 6 0,25 17 0,59 23 0,43 

82-84 P 1 0,04 1 0,04 2 0,04 1 0,04 1 0,03 2 0,04 

82-93 LIJ 26 1,13 26 0,93 52 1,02 19 0,79 19 0,66 38 0,72 

Total 248 10,78 365 13,04 613 12,02 214 8,92 380 13,10 594 11,21 

Nota: VA - Valor Absoluto, M - Média de requisições por aluno 

 

Da análise aos dados de registo de leituras dos alunos do GR, no quinto ano de 

escolaridade (Tabela 46), verificamos que estas se centram, principalmente, na classe 82-3 

F.P.N. (Ficção Prosa Narrativa), tanto nos rapazes, com uma média de 6,3 leituras 

registadas, como nas raparigas, onde se observam uma média de 8,21 livros lidos por aluna. 

A classe com o segundo maior índice de leituras registadas é a 82-311.3 R.A. (Romance de 

Aventura), com uma média de 1,7 livros lidos nos rapazes e 1,64 nas raparigas. No caso dos 

rapazes destacam-se também as classes 82-34 C. (Conto) e 82-93 LIJ (Literatura Infantil e 

Juvenil) com uma média de 1,13 livros lidos por aluno em cada classe. Nas raparigas 

também se destacam estas duas últimas classes, ainda que apresentem uma média de 

livros lidos por aluna bem mais baixa, com 0,68 livros lidos na classe 82-34 C e 0,93 na 

classe 82-93LIJ e ainda as classes 82-311.9 F.C. (Ficção Cientifica), com uma média de 

registos de 0,57 livros lidos, e a classe 82-342 F. (Fábulas) com uma média de 0,71 livros 

registados por aluna. Nas restantes classes os registos são inferiores a uma média de 0,5 

livros lidos por aluno(a), com exceção das classes 82- 31 R. (Romance) e 82-311.6 R.H. 

(Romance Histórico), que não apresentam quaisquer registos de leitura, tanto nos rapazes 

como nas raparigas do 5.º ano de escolaridade e nas classes 82-1 P. (Poesia) e 82-2 P.T. 

(Drama. Peças de Teatro) onde os rapazes também não apresentam registos de leitura.  
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Da análise aos dados de registo de leituras dos alunos do GR, no sexto ano de 

escolaridade (Tabela 46), verificamos que estas se centram principalmente na classe 82-3 

F.P.N. (Ficção Prosa Narrativa), tanto nos rapazes, com uma média de 5,33 leituras 

registadas, como nas raparigas, onde se observa uma média de 8,07 livros lidos, por aluna. 

A classe com o segundo maior índice de leituras registadas é a 82-311.3 R.A. (Romance de 

Aventura), com uma média de 1,64 de livros lidos nas raparigas e 0,75 nos rapazes e a 

classe 82-34 C. (Conto), na qual os rapazes apresentam uma média de 0,92 livros lidos e as 

raparigas uma média de 0,93 livros lidos por aluna. Com um menor índice de leituras temos 

a classe 82-93 LIJ (Literatura Infantil e Juvenil) com uma média de 0,79 livros lidos nos 

rapazes e uma média 0,66 registos nas raparigas. Nas estas também se destacam as 

classes 82-311.9 F.C. (Ficção Cientifica), com uma média de registos de 0,66 livros lidos, e 

a classe 82-342 F. (Fábulas) com uma média de 0,59 livros registados por aluna. Nos 

rapazes destaca-se a 82-94 D (Diários), com uma média de 0,75 registos por aluno. Nas 

restantes classes os registos são inferiores a uma média de 0,5 livros lidos por aluno(a), com 

exceção das classes 82-2 DT (Drama. Peças de Teatro), 82- 31 R. (Romance) e 82-311.6 

R.H. (Romance de Histórico), que não apresentam quaisquer registos de leitura, tanto nos 

rapazes como nas raparigas do 6.º ano de escolaridade e na classe 82-1 P. (Poesia) onde 

os rapazes também não apresentam registos de leitura.  

 

Tabela 48 - Registos de leituras em PL para o GE (3.º CICLO) 

Classe CDU 

Passaporte de Leitura 

7.º Ano 8.º Ano 9.º Ano 

Masculino Feminino Total Masculino Feminino Total Masculino Feminino Total 

VA M VA M VA M VA M VA M VA M VA M VA M VA M 

82-1 P 0 0,00 2 0,05 2 0,03 0 0,00 2 0,05 2 0,03 31 1,03 53 1,29 84 1,18 

82-2 D. T. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 36 1,20 77 1,88 113 1,59 

82-3 F. P.N. 140 4,67 318 7,76 458 6,45 111 3,70 234 5,71 345 4,86 41 1,37 89 2,17 130 1,83 

82-31 R. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

82-311.3 R.A. 6 0,20 9 0,22 15 0,21 9 0,30 8 0,20 17 0,24 0 0,00 1 0,02 1 0,01 

82-311.6 RH 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,02 1 0,01 0 0,00 1 0,02 1 0,01 

82-311.9 FC 3 0,10 27 0,66 30 0,42 4 0,13 40 0,98 44 0,62 2 0,07 9 0,22 11 0,15 

82-94 D 13 0,43 9 0,22 22 0,31 13 0,43 15 0,37 28 0,39 2 0,07 0 0,00 2 0,03 

82-34 C 0 0,00 2 0,05 2 0,03 0 0,00 3 0,07 3 0,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

82-342 F 2 0,07 0 0,00 2 0,03 2 0,07 5 0,12 7 0,10 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

82-84 P 0 0,00 1 0,02 1 0,01 3 0,10 3 0,07 6 0,08 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

82-93 LIJ 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,02 1 0,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Total 164 5,47 368 8,98 532 7,49 142 4,73 312 7,61 454 6,39 112 3,73 230 5,61 342 4,82 

Nota: VA - Valor Absoluto, M - Média de requisições por aluno 
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A análise aos dados de registo de leituras dos alunos do terceiro ciclo, para o GE (Tabela 

47), mostra-nos já um declínio crescente de registos, tanto no que se refere à média de livros por 

aluno, como à diversidade de géneros literários registados. À semelhança do que se verificou com 

os alunos no 2.º ciclo de ensino, a classe 82-3 F.P.N. (Ficção Prosa Narrativa) apresenta os 

índices de registo mais altos para os três anos letivos com as seguintes médias de livros lidos por 

aluno: 4,67 nos rapazes e 7,76 nas raparigas do 7.º ano; 3,70 nos rapazes e 5,71 nas raparigas 

do 8.º ano; 1,37 nos rapazes e 2,17 nas raparigas do 9.º ano. Nas restantes classes, os registos 

de leitura apresentam um decréscimo muito grande em relação ao que se verificou no 6.º ano. No 

que respeita aos rapazes, os registos relativos à frequência do 7.º ano mostram-nos que em todas 

as restantes classes onde existem registos de leitura, a média é muito baixa (abaixo de 0,5) com a 

classe 82-94 D (Diários) a apresentar uma média mais alta com 0,43 livros registados por aluno, 

seguida das classes 82-311.3 R.A. (Romance de Aventura), com uma média de 0,20 registos por 

aluno, 82-311.9 FC (Ficção Cientifica), com uma média de 0,10 registos por aluno e 82-342 F 

(Fábulas), com uma média de 0,07 registos. Sublinha-se igualmente que a maior parte das 

classes não apresenta qualquer registo no passaporte da leitura destes alunos, no 7.º ano de 

escolaridade, nomeadamente as classes 82-1 P (Poesia), 82-2 DT (Drama. Teatro), 82-31 R 

(Romance), 82.311.6 RH (Romance Histórico), 82-34 C (Conto), 82-84 P (Provérbios) e 82-93 LIJ 

(Literatura Infantil e Juvenil). No que respeita às raparigas, verifica-se uma situação semelhante, 

onde a classe que apresenta a segunda maior média de registos é a 82-311.9 FC (Ficção 

Cientifica) com 0,66 livros lidos por aluna, seguida das classes 82-311.3 RA (Romance de 

Aventura) e 82-94 D (Diários) com 0,22 livros lidos em cada classe. Verifica-se que as classes 82-

2 D.T. (Drama. Teatro), 82-31 R (Romance), 82-311.6 R.H. (Romance Histórico), 82.342 F 

(Fábulas. Contos com teoria ou Prática Moral) e 82-93 LIJ (Literatura Infantil e Juvenil) não 

apresentam registos de leitura, ao contrário do que se havia verificado nos registos do 6.º ano 

destas alunas, onde apenas as classes 82-2 D.T. e 82-31 R., não apresentavam qualquer registo. 

Esta mudança é mais notória no que respeita às classes 82-311.6 RH e 82-93 LIJ, onde os 

registos de leitura eram respetivamente de 1,46 e 2 livros lidos por aluna. As classes 82-1 P 

(Poesia), 82-34 C (Conto), 82-84 P (Provérbios) apresentam registos residuais de leitura.  

No que respeita aos rapazes, os registos relativos à frequência do 8.º ano mostram-nos 

que à exceção da classe 82-3 FPN (Ficção. Prosa. Narrativa) todas as restantes classes onde 

existem registos de leitura, a média é muito baixa (abaixo de 0,5) com a classe 82-94 D (Diários) a 

apresentar uma média mais alta com 0,43 livros registados por aluno, à semelhança do que se 

verificou nos registos do 7.º ano, seguida das classes 82-311.3 R.A. (Romance de Aventura), com 

uma média de 0,30 registos por aluno, 82-311.9 FC (Ficção Cientifica), com uma média de 0,13 

registos por aluno e 82-342 F (Fábulas), com uma média de 0,07 registos e 82-84 P (Provérbios) 

com uma média de 0,10 livros lidos por aluno. Sublinha-se igualmente que metade das classes 

não apresenta qualquer registo no passaporte da leitura destes alunos, no 8.º ano de 
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escolaridade, nomeadamente as classes 82-1 P (Poesia), 82-2 DT (Drama. Teatro), 82-31 R 

(Romance), 82.311.6 RH (Romance Histórico), 82-34 C (Conto) e 82-93 LIJ (Literatura Infantil e 

Juvenil). No que respeita às raparigas, verifica-se uma situação semelhante, onde a classe que 

apresenta a segunda maior média de registos é a 82-311.9 FC (Ficção Cientifica) com 0,98 livros 

lidos por aluna, seguida das classes 82-94 D (Diários) com 0,37 registos, 82-311.3 RA (Romance 

de Aventura) com 0,20 registos, 82.342 F (Fábulas. Contos com teoria ou Prática Moral) com 0,12 

registos, 82-1 P (Poesia), 0,05 registos, 82-84 P (Provérbios) e 82-34 C (Conto) com 0,07 registos 

em cada classe e as classes 82-311.6 R.H. (Romance Histórico), e 82-93 LIJ (Literatura Infantil e 

Juvenil) com uma média muito residual de 0,02 registos de leitura por aluna em cada classe. 

Verifica-se que apenas as classes 82-2 D.T. (Drama. Teatro) 82-31 R (Romance) não apresentam 

registos de leitura, ao contrário do que se havia verificado nos registos do 7.º ano destas alunas. 

Note-se porém que esta mudança não tem uma expressão muito significativa se tivermos em 

conta que a média de registos é muito baixa e sem significado, nomeadamente nas classes 82-

311.6 R.H. (Romance Histórico) e 82-93 LIJ (Literatura Infantil e Juvenil), que apresentam apenas 

1 registo de leitura em cada classe.  

Os registos relativos ao 9.º ano de escolaridade apresentam uma grande alteração em 

relação aos anos anteriores, tanto no que respeita ao número de livros como à tipologia de 

classes registadas, verificando-se alguma homogeneidade nas classes 82-1 P (Poesia), 82-2 D.T. 

(Drama. Teatro) e 82-3 F.P.N. (Ficção. Prosa. Narrativa), tanto nos rapazes como nas raparigas. 

No que respeita aos rapazes, os registos em passaporte da leitura relativos ao 9.º ano 

mostram-nos que as classes 82-1 P, com a média de 1,03 registos, 82-2 D.T., com a média de 

1,20 registos por aluno e a classe 82-3 F.P.N. com a média de 1,37 registos, são as classes que 

apresentam maior taxa de registo de leitura. As classes 82-311.9 F.C. (Ficção Científica) e 82-94 

D (Diários) apresentam uma taxa de registo residual de 0,07 livros lidos por aluno. As restantes 

classes não apresentam qualquer registo de leitura.  

No que respeita às raparigas do 9.º ano verifica-se uma situação semelhante à dos 

rapazes, onde as médias de registo são ligeiramente mais altas e se verificam nas mesmas 

classes 82- 1 P., com uma média de 1,29 registos, 82-2 D.T., com uma média de 1,88 registos e a 

classe 82-3 F.P.N. com a média de registos de 2,17 livros lidos por aluna. A classe 82-311.9 F.C., 

com uma média de 0,22 registos e as classes 82-311.3 R.A. e 82-311.6 R.H. com uma média 

residual de 0,02 registos em cada classe, são as únicas com registo de leitura em Passaporte da 

Leitura. As restantes classes não apresentam qualquer registo de leitura.  
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Tabela 49 - Registos de leituras em PL para o GR (3.º CICLO) 

Classe CDU 

Passaporte da Leitura 

7.º Ano 8.º Ano 9.º Ano 

Masculino Feminino Total Masculino Feminino Total Masculino Feminino Total 

VA M VA M VA M VA M VA M VA M VA M VA M VA M 

82-1 P 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,09 2 0,04 17 1,00 27 1,35 44 1,19 

82-2 D. T. 5 0,24 8 0,30 13 0,27 1 0,04 0 0,00 1 0,02 28 1,65 38 1,90 66 1,78 

82-3 F. P.N. 98 4,67 177 6,56 275 5,73 92 3,54 91 4,14 183 3,81 17 1,00 29 1,45 46 1,24 

82-31 R. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

82-311.3 R.A. 10 0,48 24 0,89 34 0,71 3 0,12 12 0,55 15 0,31 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

82-311.6 RH 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,05 1 0,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

82-311.9 FC 1 0,05 28 1,04 29 0,60 5 0,19 30 1,36 35 0,73 0 0,00 1 0,05 1 0,03 

82-94 D 32 1,52 15 0,56 47 0,98 9 0,35 10 0,45 19 0,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

82-34 C 2 0,10 0 0,00 2 0,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

82-342 F 1 0,05 1 0,04 2 0,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

82-84 P 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

82-93 LIJ 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Total 149 7,10 253 9,37 402 8,38 110 4,23 146 6,64 256 5,33 62 3,65 95 4,75 157 4,24 

Nota: VA - Valor Absoluto, M - Média de requisições por aluno 

 

A análise dos dados de registo de leituras dos alunos do terceiro ciclo, para o GR (Tabela 

48), mostra-nos que, à semelhança do que se verificou com o GE, existe um declínio crescente de 

registos, tanto no que se refere à média de livros por aluno, como à diversidade de géneros 

literários registados. À semelhança do que se verificou com os alunos do 2.º ciclo de ensino, a 

classe 82-3 F.P.N. (Ficção Prosa Narrativa) apresenta os índices de registo mais altos para o 7.º e 

8.º anos e das mais altas no 9.º ano, tanto nos rapazes como nas raparigas, com as seguintes 

médias de livros lidos por aluno(a): 4,67 nos rapazes e 6,56 nas raparigas do 7.º ano; 3,54 nos 

rapazes e 4,14 nas raparigas do 8.º ano; 1 nos rapazes e 1,45 nas raparigas do 9.º ano. Na 

maioria das restantes classes, os registos de leitura apresentam um decréscimo grande em 

relação ao que se verificou no 6.º ano. No que respeita aos rapazes, os registos relativos à 

frequência do 7.º ano mostram-nos que em todas as restantes classes onde existem registos de 

leitura, a média é muito baixa (abaixo de 0,5), com exceção da classe 82-94 D (Diários) que 

apresenta uma média mais alta com 1,52 livros registados por aluno, seguida das classes 82-

311.3 R.A. (Romance de Aventura), com uma média de 0,48 registos por aluno, 82-2 DT (Drama. 

Teatro) com uma média de 0,24 registos por aluno, da classe 82-34 C (Conto), com uma média de 

0,10 registos e das classes 82-311.9 FC (Ficção Cientifica) e 82-342 F (Fábulas), com uma média 

de 0,05 registos por aluno em cada classe. Sublinha-se igualmente que cinco das doze classes 

não apresentam qualquer registo no passaporte da leitura destes alunos, no 7.º ano de 

escolaridade, nomeadamente as classes 82-1 P (Poesia), 82-31 R (Romance), 82-311.6 RH 
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(Romance Histórico), 82-84 P (Provérbios) e 82-93 LIJ (Literatura Infantil e Juvenil). No que 

respeita às raparigas, verifica-se uma situação semelhante, onde a classe que apresenta a 

segunda maior média de registos é a 82-311.9 FC (Ficção Cientifica) com 1,04 livros lidos por 

aluna, seguida das classes 82-311.3 RA (Romance de Aventura) com a média de 0,89 registos, 

82-94 D (Diários) com a média de 0,56 livros lidos, 82-2 D.T. (Drama. Teatro) com a média de 

0,30 registos por aluna e a classe 82-342 F (Fábulas. Contos com teoria ou Prática Moral) com a 

média residual de 0,04 registos por aluna. Verifica-se que as classes, 82-1 P (Poesia), 82-31 R 

(Romance), 82-311.6 R.H. (Romance Histórico), 82-34 C (Conto), 82-84 P (Provérbios) e 82-93 

LIJ (Literatura Infantil e Juvenil) não apresentam registos de leitura, ao contrário do que se havia 

verificado nos registos das alunas do 6.º ano, onde apenas as classes 82-2 D.T., 82-31 R. e 82-

311.6 RH não apresentavam qualquer registo. 

No que respeita aos rapazes, os registos relativos à frequência do 8.º ano mostram-nos 

que à exceção da classe 82-3 FPN (Ficção Prosa. Narrativa), todas as restantes classes onde 

existem registos de leitura, a média é muito baixa (abaixo de 0,5) com a classe 82-94 D (Diários) a 

apresentar uma média mais alta com 0,35 livros registados por aluno, à semelhança do que se 

verificou nos registos no 7.º ano, seguida das classes 82-311.9 FC (Ficção Cientifica), com uma 

média de 0,19 registos por aluno, 82-311.3 R.A. (Romance de Aventura), com uma média de 0,12 

registos por aluno, e 82-2 DT (Drama. Teatro) com uma média residual de 0,04 registos por aluno. 

As restantes classes não apresentam qualquer registo de leitura, nomeadamente as classes 82-1 

P (Poesia), 82-31 R (Romance), 82.311.6 RH (Romance Histórico), 82-34 C (Conto), 82-342 F 

(Fábulas), 82-84 P (Provérbios) e 82-93 LIJ (Literatura Infantil e Juvenil). No que respeita às 

raparigas, verifica-se uma situação semelhante, onde a classe que apresenta a segunda maior 

média de registos é a 82-311.9 FC (Ficção Cientifica) com 1,36 livros lidos por aluna, seguida das 

classes 82-94 D (Diários) com 0,45 registos, 82-311.3 RA (Romance de Aventura) com 0,55 

registos, 82-1 P (Poesia) com 0,09 registos e na classe 82-311.6 R.H. (Romance Histórico) com 

uma média residual de 0,05 registos por aluna. Nas restantes classes não se verificam registos de 

leitura, isto é nas classes 82.342 F (Fábulas. Contos com teoria ou Prática Moral), 82-84 P 

(Provérbios) e 82-34 C (Conto), 82-2 D.T. (Drama. Teatro), 82-31 R (Romance) e 82-93 LIJ 

(Literatura Infantil e Juvenil). 

Tal como se verificou com o GE, os registos relativos ao 9.º ano de escolaridade do GR 

apresentam uma grande alteração em relação ao que se verificou com os alunos dos restantes 

anos letivos, tanto no que respeita ao número de livros como à tipologia de classes registadas, 

verificando-se alguma homogeneidade nas classes 82-1 P (Poesia), 82-2 D.T. (Drama. Teatro) e 

82-3 F.P.N. (Ficção. Prosa. Narrativa), tanto nos rapazes como nas raparigas. 

 No que respeita aos rapazes, os registos em passaporte da leitura relativos ao 9.º ano 

mostram-nos que as classes 82-1 P, com a média de 1 registo por aluno, 82-2 D.T., com a média 

de 1,65 registos por aluno e a classe 82-3 F.P.N. com a média de 1 registo, são as classes que 
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apresentam maior taxa de registos de leitura. Nas restantes classes os rapazes não apresentam 

qualquer registo de leituras em Passaporte da Leitura. 

No que respeita às raparigas do 9.º ano verifica-se uma situação semelhante à dos 

rapazes, onde as médias de registo são ligeiramente mais altas e se verificam nas mesmas 

classes 82- 1 P., com uma média de 1,35 registos, 82-2 D.T., com uma média de 1,90 registos e a 

classe 82-3 F.P.N. com a média de registos de 1,45 livros lidos por aluna. A classe 82-311.9 F.C., 

com uma média muito residual de 0,05 é a única com registo de leitura em Passaporte da Leitura. 

As restantes classes não apresentam qualquer registo de leitura.  

Esta constatação reporta-nos para a observação da coordenadora da BE ao referir que 

(…) o Passaporte da Leitura é um instrumento de registo de leitura de utilização obrigatória neste 

Agrupamento, mas isto diz respeito aos livros de leitura obrigatória escolhidos pelos professores 

do nosso Agrupamento. Nos alunos do 1.º e 2.º ciclos nota-se que ele é muito bem recebido pelos 

alunos. Tem um carácter lúdico e os alunos são muito envolvidos pelas dinâmicas que nós 

propomos com vista a incentivar a leitura (…) os prémios para os melhores leitores, as viagens de 

leitura (…) Este aspeto lúdico tem um grande impacto nos alunos mais novos, de tal forma que 

muitos deles apresentam índices de leitura em Passaporte da Leitura muito altos… Nos alunos 

mais velhos este aspeto lúdico perde importância (…) contudo continuamos a ter muitos alunos, 

que leem obras e coleções de grande dimensão, com muita regularidade. (…) Leem muito em 

outros suportes de informação (…) Por esse motivo, quando olhamos para os seus Passaportes 

da Leitura, não podemos deduzir que estes alunos deixaram de ler (…) simplesmente deixaram de 

registar as leituras não obrigatórias e no Passaporte da Leitura, apenas está em causa o registo 

de livros (…) (PB, Coordenadora da BE e aLer+, 2012) (C2) 

 

 

5.2. O Contrato de Leitura 

 

O Contrato de Leitura é uma estratégia implementada pelo Agrupamento de Escolas de 

Atouguia da Baleia, no âmbito da promoção da leitura, em articulação com todos os Conselhos de 

Turma do 2.º e 3.º Ciclos. Trata-se de uma estratégia direcionada a alunos que, em Conselhos de 

Turma, são referenciados para uma estratégia individual de promoção da leitura, a quem é 

atribuído um Tutor de Leitura. 

O Tutor de Leitura é um docente do Agrupamento que, em regime de voluntariado 

acompanha os alunos, convidando-os a participar em encontros de leitores, entre os seus pares, 

fala informalmente de leituras que realizou e, acima de tudo, valoriza os diferentes percursos de 

leitura dos alunos, motivando-os a partilhar leituras e a participar de comunidades de leitores.  
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O papel do Tutor de Leitura é fantástico (…) é do que mais gosto de fazer (…) imagine-se 

o que é falar com um aluno que, inicialmente, se mostra muito reticente e com pouca abertura 

para partilhar o que sente face à leitura (…) porque não gosta de ler e falar da sua dificuldade em 

compreender o que lê (…) mas que num encontro informal, começa a falar do que sente face à 

obrigatoriedade de ler (…) começa a refletir sobre os seus sentimentos face à leitura e passado 

algum tempo (…) no bar da escola a tomar um sumo, ou na esplanada da biblioteca (…) já existe 

abertura e interesse em saber o que eu leio, porque gosto de ler e se, também, houve algum 

momento da minha vida que, aparentemente, lia por obrigação. (..) esta experiência fá-los 

compreender que cada um tem o seu percurso de leitura e o tutor não está interessado em 

valorizar a leitura em si mesma, mas a leitura daquele aluno, os seus gostos e interesses. Muitas 

vezes, estes alunos acabam por se envolver muito mais com estratégias de leitura em outros 

suportes de leitura e em comunidades virtuais de leitores. Não podemos esquecer que estes 

alunos já são leitores digitais (…) o facto de um aluno não ter uma leitura de cabeceira (…) ou 

uma obra literária na mochila, não quer dizer que não passa horas, por exemplo, na internet a ler 

(…) o que nós temos que potenciar é o enquadramento das suas experiências e valorizar na 

partilha das leituras a componente da compreensão do que os alunos leem e o sentido critico face 

às suas leituras (…) (PB, Coordenadora da BE e do aLer+, 2012). 

Os critérios que levam à seleção, por parte do Conselho de Turma, de alunos para esta estratégia, 

prendem-se sobretudo com o facto de em contexto de sala de aula se verificar que os alunos 

mostram pouca abertura e interesse para falar de leituras (estratégia, amplamente, utilizada pelos 

docentes do Agrupamento), revelam não compreender o que leem, apesar de registarem muitas 

leituras no Passaporte da Leitura e/ou, por exemplo, leem sempre títulos da mesma coleção, não 

estando abertos a outros autores, géneros literários e assuntos. De qualquer forma transmitimos 

aos alunos e encarregados de educação que o contrato de leitura não é um rótulo de mau leitor, 

mas uma oportunidade (…) de conhecer alunos em comunidades de leitores, fora do contexto de 

sala de aula, de receber tempo extra para falar das suas leituras fora da sala de aula. Uma vez 

recebi, em contrato de leitura, uma aluna que já estava a completar o terceiro Passaporte da 

Leitura, era afável, estava a gostar de me conhecer, mas não compreendia porque tinha sido 

nomeada (…) Olhei para os passaportes que ela envergava com orgulho e disse-lhe «Bem…! 

Penso que os teus professores quiseram que eu te conhecesse pessoalmente!» (…) Quando 

começámos a ver os registos em passaporte e falar das leituras registadas, percebi que cada 

passaporte correspondia, sensivelmente, a uma coleção que, normalmente, se enquadra nos 

interesses de leitura do 1.º ciclo e esta aluna era do 3.º Ciclo, posteriormente, nos encontros que 

estabelecemos e nas partilhas em comunidades de leitores, confirmei que a aluna revelava pouca 

compreensão do que lia e não reconhecia essa sua dificuldade (…) Já estamos a construir 

recursos com o objetivo de aprofundar para o próximo ano letivo o nosso trabalho articulado com 

o Jardim de Infância, o 1.º ciclo e o 2.º ciclo, numa perspetiva de aprofundar o conhecimento  das 
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competências leitoras dos nossos alunos e traçar estratégias articuladas entre a equipa da 

Biblioteca, os docentes dos diferentes ciclos de ensino e os docentes da Educação Especial, 

utilizando diversos instrumentos de avaliação, nomeadamente a o Teste da Idade da Leitura, entre 

outros.(PB, Coordenadora da BE e do aLer+, 2012). 

 O Contrato de Leitura envolve todos os docentes do Conselho de Turma, valorizando o 

envolvimento de todos os departamentos disciplinares na promoção das competências da leitura. 

Ao contrário do que é usual nas escolas, a promoção da leitura neste Agrupamento é partilhada e 

valorizada por todas as áreas disciplinares.  

Na implementação do Contrato de Leitura, os Conselhos de Turma são convidados a 

refletir sobre o perfil de leitura das turmas, dirigindo a sua reflexão através de um documento 

orientador, intitulado – Perfil de Leitura de Turma – neste documento é feito o registo das 

atividades desenvolvidas com cada turma, o envolvimento que cada área disciplinar aduz, as 

obras que as diferentes áreas disciplinares abordam, no contexto de cada disciplina, os trabalhos 

de pesquisa realizado, envolvendo o recurso à pesquisa de informação e, por fim, são referidos os 

alunos que, de acordo com o Conselho de Turma, podem beneficiar da Medida Contrato de 

Leitura. Estes alunos são referenciados para contrato de leitura, sendo também registados os 

nomes dos docentes que se disponibilizam para a realização de voluntariado da leitura, enquanto 

tutores de leitura. 

Os Encarregados de Educação dos alunos referenciados para Contrato de Leitura são 

informados sobre o plano que foi estabelecido para o seu educando e têm de, obrigatoriamente, 

autorizar que o seu educando participe no mesmo. Estes recebem formação, no âmbito da Escola 

Para Pais sobre a importância da promoção da leitura em contexto familiar e sobre as estratégias 

de promoção da leitura no Agrupamento, sendo, em contexto de formação, sensibilizados para as 

estratégias de promoção da leitura. 

O que caracteriza o Contrato de Leitura é a ação peculiar de voluntariado. Os 

Encarregados de Educação e os alunos aceitam voluntariamente a participação do educando na 

Medida Contrato de Leitura e o docente nomeado para tutor de leitura é, igualmente, voluntário na 

sua intervenção. Os tutores da leitura são sempre docentes do Agrupamento e preferencialmente 

docentes que não integram o Conselho de Turma do aluno de quem são tutores da leitura. Este 

critério persegue o objetivo de desenvolver experiências de leitura diversificadas e nas quais os 

alunos possam abstrair-se da vivência da leitura exclusivamente escolarizada.  

O Tutor de Leitura é, preferencialmente, nomeado de entre os professores que se 

voluntariam para esta missão, optando-se por docentes de áreas disciplinares que não a Língua 

Portuguesa, ou professores de Língua Portuguesa de outras turmas (…) uma vez que se pretende 

excluir intencionalidade curricular a esta atividade (PB, Coordenador da BE e do aLer+, 2012). 

Com o Contrato de Leitura, o Agrupamento pretende facultar aos alunos um espaço para 

partilhar e desenvolver gostos diversos de leitura, sendo normalmente referenciados alunos que 



 149 

apresentam pouca cultura literária, que não participam em momentos de partilha sobre leituras, 

que apresentam dificuldades na fluência e compreensão da leitura ou mesmo que, 

aparentemente, leem pouco. Os critérios não estão normalizados, pretende-se que os docentes 

reflitam, também, sobre os perfis de leitura das turmas, se envolvam todos na missão da 

promoção da leitura e, acima de tudo, não vejam o Contrato de Leitura como um instrumento 

curricular complementar às suas tarefas, mas sim um outro caminho que tem em conta diferentes 

percursos de leitura e que dá tempo para ouvirem falar e, também, poderem falar sobre leitura 

(PB, Coordenadora da BE e do aLer+, 2012). 

O Tutor da Leitura é um docente que assume o gosto pela leitura, partilha experiências de 

leitura e favorece a reflexão e o sentido crítico por parte dos alunos, valorizando experiências 

significativas de leitura. O Tutor da Leitura propõe títulos, autores e favorece a curiosidade e gosto 

dos alunos pela leitura, partindo do contexto e das experiências vivenciadas pelos alunos. Trata-

se de uma abordagem individual, que valoriza a particularidade de cada aluno e assenta a sua 

intervenção no contexto extra sala de aula. O Tutor da Leitura articula com a Biblioteca e com o 

Conselho de Turma. 

(…) O Contrato de leitura é uma estratégia que pretende colocar a leitura com uma 

prioridade de todos os Conselhos de Turma do nosso Agrupamento (…) dá visibilidade à 

importância da leitura e envolve todos os departamentos disciplinares na promoção da leitura. 

Penso que o que mais distingue este projeto é o seu carácter é a valorização da individualidade 

do leitor e o contexto de voluntariado no qual este se insere. (…) (PB, Coordenadora da BE e do 

aLer+, 2012) 

 

Tabela 50 - Contrato de Leitura – Nº de alunos por género e ciclo 

  

2.ºCiclo 3.ºCiclo 

Fi % Fi % 

Rapazes 24 96,00% 48 66,67% 

Raparigas 1 4,00% 24 33,33% 

Total 25 100,00% 72 100,00% 

 

No ano 2011-2012, o Contrato de Leitura foi aplicado a 97 alunos, dos quais 72 são 

rapazes e 25 são raparigas. No terceiro ciclo é onde se verifica o maior número de contratos de 

leitura, tendo os rapazes duplicado o número em relação ao número de contratos do segundo 

ciclo, e as raparigas apresentam a metade do número dos contratos realizados com os rapazes. 

Contudo, verifica-se uma grande subida do número de contratos realizados com raparigas, tendo 

em conta que, no segundo ciclo, apenas se verifica a realização de um Contrato de Leitura. Estes 

factos vêm corroborar os dados dos estudos internacionais, tais como o PISA, o PIRLS, IRA e o 

EACEA/Eurydice, segundo os quais as raparigas apresentam melhor desempenho na 
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compreensão da leitura. Esta discrepância é mais acentuada no PISA onde, sensivelmente, o 

número de rapazes, que não atingiram o nível 2, duplica em relação às raparigas. É, também, 

significativo o aumento vertiginoso de alunos com contrato de leitura no 3.º Ciclo. Tendo em 

consideração que os alunos que, atualmente, se encontram no 3.º Ciclo já foram envolvidos em 

diversas práticas de promoção da leitura, desde o 1.º Ciclo, com significativo sucesso, 

nomeadamente ao nível das taxas de empréstimo domiciliário, que neste Agrupamento se 

encontram muito acima da média nacional, é imperioso procurar compreender que fatores estão a 

condicionar ou não percurso destes leitores. Atualmente, sabemos que os hábitos de leitura dos 

alunos estão a mudar. Estamos a assistir a uma transição da tradicional leitura dos livros para 

novas oportunidades de leituras criadas pela internet e outros meios de comunicação. Um estudo 

recente, desenvolvido no Reino Unido, mostra que os documentos digitais são os mais lidos 

(Clark, Osborne e Dugdale, 2009). 

Neste sentido, o Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, em contexto de formação 

docente, com o objetivo de conhecer o perfil de leitor dos seus alunos, alicerçados em diversos 

estudos, aplicados no âmbito da avaliação aos hábitos de leitura da população portuguesa e das 

crianças e jovens em idade escolar54, em particular, elaborou e aplicou um questionário 

denominado Perfil de Leitor, através da adaptação, de outros questionários já aplicados, à 

realidade deste Agrupamento e de acordo com os objetivos deste estudo. 

O estudo Perfil de Leitor indaga informação no âmbito da vivência da leitura em contexto 

escolar, em contexto familiar e na comunidade local, procurando o Agrupamento compreender 

quais os fatores que condicionam o perfil de leitor de alguns alunos que, aparentemente, a partir 

do 3.º Ciclo alteram os seus hábitos de leitura 

 

 

5.3. Estudo do Perfil de Leitor 

 

5.3.1. Alunos do 2.º Ciclo 

 

CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

A amostra dos alunos inquiridos foi constituída por 7 rapazes com contrato de leitura, dos 

quais 2 são do 5.º ano e 5 do 6.º ano de escolaridade e por 138 alunos sem contrato de leitura, 

                                                           
54 Santos, Maria de Lurdes Lima dos Santos (Coord.) [et al]. A leitura em Portugal. Lisboa: Ministério da 

Educação. Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação. Plano Nacional de Leitura, 2007; Lages, 

Mário … 
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dos quais 71 são do 5.º ano (32 raparigas e 39 rapazes) e 67 do 6.º ano (38 raparigas e 29 

rapazes), conforme se mostra no gráfico 2 

 

 

Gráfico 2 - Caracterização da Amostra C.C.L. e S.C.L. 
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Nível de Escolaridade dos Pais 

 

Nos alunos do 5.º ano com contrato de leitura, os pais têm o 2.º ciclo e o 3.º ciclos, no caso 

das mães, têm ambas o 3.º ciclo de escolaridade. No que respeita aos alunos do 5.º ano, sem 

contrato de leitura, verifica-se que, no caso dos rapazes, 2 (6,25%) dos pais têm o 1.º ciclo, 11 

(34,35%) têm o 2.º ciclo, 15 (46,88%) têm o 3.º ciclo e 4 (12,5%) o ensino secundário. No que 

respeita às mães deste grupo de rapazes, 2 (6,25%) têm o 1.º ciclo, 14 (43,75%) o 2.º ciclo, 13 

(40,63%) o 3.º ciclo, 2 (6,25%) e 1 (3,13%) a licenciatura. No que respeita aos pais das raparigas 

do 5.º ano de escolaridade, sem contrato de leitura, verifica-se algo semelhante do que se 

verificou nos rapazes. Assim, o grupo apresenta 4 (10,26%) pais com o 1.º ciclo, 16 (41,03%) com 

o 2.º ciclo, 15 (38,46%) com o 3.º ciclo e 4 (10,26%) com o ensino secundário. No que respeita às 

mães., 3 (7,69%) têm o 1.º ciclo, 13 (33,33%) o 2.ºciclo, 18 (46,15%) o 3.º ciclo e 1 (2,56%) a 

licenciatura.  

Nos alunos do 6.º ano com contrato de leitura verifica-se que 2 (40%) dos pais têm o 2.º 

ciclo e 3 (60%) o 3.º ciclo. As mães destes rapazes 4 (80%) têm o 3.º ciclo e 1 (20%) o ensino 

secundário. No que respeita aos alunos sem contrato de leitura do 6.º ano, verifica-se que dos 

pais dos rapazes, 4 (10,53%) têm o 1.º ciclo, 11 (28,95%) têm o 2.º ciclo, 17 (44,74%) têm o 3.º 

ciclo, 5 (13,16%) têm o ensino secundário e 1 (2,63%) a licenciatura. No que respeita às mães 
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P. 1. Liam-te histórias quando 
eras pequeno? 
 
- Sim 
- Não 

 

 

destes rapazes, 3 (7,89%) têm o 1.º ciclo, 12 (31,58%) o 2.º ciclo, 19 (50%) o 3.º ciclo, 3 (7,89%) o 

ensino secundário e 1 (2,63%) a licenciatura. No que respeita ao nível de escolaridade das 

raparigas do 6.º ano sem contrato de leitura, verifica-se que 8 (27,59%) dos pais têm o 2.º ciclo, 

19 (65,52%) o 3.º ciclo e 2 (6,9%) o ensino secundário. No que respeita às mães destas raparigas, 

13 (44,83%) têm o 2.º ciclo, 15 (51,72%) o 3.º ciclo e 1 (3,45%) o ensino secundário.   

 

HÁBITOS DE LEITURA EM FAMÍLIA ANTES DO 1.º CICLO 

 

RAPAZES ALUNOS COM CONTRATO DE LEITURA: 

 

Quando questionados sobre a leitura de histórias quando 

eram pequenos (P.1), os rapazes do 5.º ano com contrato de 

leitura, um dos diz que sim e o outro que não.  

No caso dos rapazes do 6.º ano, apenas 1 (20 %) refere a 

leitura de histórias quando era pequeno, os restantes 4 (80%) afirma 

que não eram lidas histórias quando eram pequenos. Contudo, 

quando questionados sobre a frequência dessas leituras (P.1.1), 

todos estes rapazes afirmam que tal se verificava raramente 

(100%) e que quem as lia (P.1.2.) era a mãe (100%). 

 

 

ALUNOS SEM CONTRATO DE LEITURA 

 

No que respeita aos alunos do 5.º ano sem contrato de leitura verificam-se respostas 

semelhantes, com 4 (12,5%) dos rapazes a referirem que lhes liam histórias quando eram 

pequenos (P.1) e 28 (87,5%) a referirem que não lhes liam histórias em pequenos, dos quais 3 

(75%) referem que era a mãe quem as lia (P.1.2.) e 1 (25%), o pai. No caso das raparigas, 8 

(20,51%) referem que lhes liam histórias em pequenas e 31 (79,49%) dizem que não. No que 

respeita às raparigas que referem a leitura de histórias quando eram pequenas, 7 (87,33%) 

afirmam ser a mãe a ler essas histórias e 1 (12,5%) o pai. No caso dos rapazes do 6.º ano sem 

contrato de leitura, 6 (15,79%) respondem sim à pergunta 1., liam-te histórias quando eras 

pequeno, e 32 (84,21%) respondem não. Dos rapazes que respondem afirmativamente à questão 

1, 5 (83,33%) referem que a mãe era quem as lia e 1 (16,67%) o pai (P.1.2.). No caso das 

raparigas, 3 (10,34%) respondem que lhes liam histórias quando eram pequenas e 26 (89,66%) 

dizem que não (P.1.). Das raparigas que respondem afirmativamente à questão anterior, 2 

(66,67%) referem ser a mãe a ler-lhes as histórias e 1 (33,33%) outra pessoa (P.1.2.).   

P. 1.2. Quem as lia? 

 

- Mãe 

- Pai 

- Outro 

 
 

P. 1.1. Se sim com que 

frequência isso acontecia? 

 

- Frequentemente 

-Às vezes 

-Raramente 
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Quando questionados sobre a frequência dessas leituras (P.1.1.), os rapazes do 5.º ano 

que respondem afirmativamente à questão anterior respondendo frequentemente 2 (50%) e às 

vezes outros 2 (50%). As raparigas respondem frequentemente 4 (50%), às vezes 3 (37,5%) e 

raramente 1 (12,5%). No que respeita aos alunos do 6.º ano, os rapazes respondem 

frequentemente 4 (66,67%) e às vezes 3 (33,33%). As 3 (100%) raparigas respondem às vezes. 

 

 

GÉNEROS LITERÁRIOS DE LEITURA EM FAMÍLIA ANTES DO 1.º CICLO 

 

 

ALUNOS COM CONTRATO DE LEITURA 

 

O aluno do 5.º ano com contrato de leitura refere que lhe 

liam histórias infantis (P.1.3.) quando era pequeno e que gostava 

desses momentos de leitura (P.1.4.), o do 6.º ano refere a leitura 

de contos tradicionais e histórias infantis (P.1.3.) e diz que não 

gostava (P.1.4.).  

 

ALUNOS SEM CONTRATO DE LEITURA 

 

No que respeita aos alunos sem contrato de leitura, verifica-

se que de entre os rapazes do 5.º ano, 4 (50%) referem que lhes 

liam contos tradicionais e, os outros 4 (50%) histórias infantis 

(P.1.3.), afirmando todos gostar dos momentos de leitura (P.1.4.). No que respeita às raparigas 

deste grupo, 6 (75%) referem que lhes liam contos tradicionais e 2 (25%) histórias infantis (P.1.3.) 

e também referem ter gostado dos momentos de leitura (P.1.4.). No que respeita aos rapazes do 

6.º ano, 5 (83,33%) referem que lhes liam contos tradicionais e 1 (16,67%) histórias infantis 

(P.1.3.) e, 5 (83,33%) dizem que gostavam desses momentos e 1 (16,67%) refere apenas gostar 

às vezes (P.1.4.). No que respeita às 3 (100%) raparigas, todas referem a leitura de histórias 

infantis (P.1.3.) e dizem que gostavam desses momentos de leitura (P.1.4.). 

 

 

 

 

 

 

P. 1.4. Gostavas desses momentos? 

 

- Sim 

- Às vezes 

- Não 

 

P. 1.3. Que género de livros te 

liam?  

 

- Contos tradicionais 

- Lengalengas 

- Fábulas 

- Histórias Infantis  

- Religiosos ou textos da Bíblia 

- Poesia 

- Outro 
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A leitura no Jardim de Infância 

Gráfico 3 – P. 2. Frequência do Jardim de Infância 

 

Legenda: C.C.L. – Com contrato de leitura; S.C.L.- Sem contrato de leitura 

 

ALUNOS COM CONTRATO DE LEITURA 

 

Dos alunos com contrato de leitura, apenas 3 referem ter frequentado o Jardim de Infância, 

1 no 5.º ano e 2 (40%) no 6.º ano (P.2.).  

 

ALUNOS SEM CONTRATO DE LEITURA  

 

No que respeita ao grupo de alunos sem contrato de leitura, verifica-se uma tendência 

diversa da anterior, com 21 (65,63%) dos rapazes do 5.º ano a referirem ter frequentado o J.I. e 

11 (34,38%) a dizer que não o frequentaram, 27 (69,23%) das raparigas a referirem que 

frequentaram o J.I. e 12 (30,77%) a dizer que não frequentaram (P.2.). No que respeita aos 

rapazes do 6.º ano, verifica-se que 29 (76,32%) refere ter frequentado o J.I. e 9 (23,68%) não, 

verificando-se nas raparigas uma tendência semelhante com 20 (68,97%) a referirem ter 

frequentado o J.I e 9 (31,03%) dizem não ter frequentado o J.I. (P.2.). 

O reduzido número de alunos com contrato de leitura não nos permite fazer inferências 

relativamente à possível influência da frequência no J.I. no percurso leitou destes alunos. 

Contudo, deve notar-se que mais de metade dos alunos com contrato de leitura não frequentaram 

o J.I.; enquanto que se verifica tendência oposta nos alunos sem contrato de leitura no que 

respeita à frequência do J.I., com uma média aproximada de 70% dos alunos deste ciclo a 

referirem ter frequentado o J.I.  
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P. 2.2. Gostavas dessas 

atividades? 

 

- Sim 

- Às vezes 

- Não 

 

ALUNOS COM CONTRATO DE LEITURA 

 

O aluno do 5.º ano com contrato de leitura, que 

frequentaram o J.I., refere ter participado na hora do conto 

(P.2.1.) e diz que apenas gostou às vezes dessa atividade 

(P.2.2.). No que respeita aos 3 alunos do 6.º ano, com contrato 

de leitura e frequência da JI., 2 (66,67%) referem a participação 

na hora do conto e 1 (33,33%) nos momentos de leitura 

promovidos com o envolvimento dos pais. Quando lhes é 

colocada a questão gostavas dessas atividades? (P.2.2.), 2 

respondem às vezes e 1 refere não ter gostado.  

 

 

 

ALUNO SEM CONTRATO DE LEITURA 

 

No que respeita aos alunos sem contrato de leitura, verifica-se que 2 (5,88%) dos alunos 

do 5.º ano que frequentaram o J.I. referem ter participado em encontros com escritores, 21 

(61,76%) referem ter participado na hora do conto, 1 (2,94%) refere ter participado em momentos 

de leitura promovidos com o envolvimento dos pais e 10 (29,41%) na biblioteca de turma (P.2.1.). 

Destes alunos, 11 (52,38%) afirmam ter gostado dessas atividades e 10 (47,62%) referem ter 

gostado às vezes dessas atividades (P.2.2.). No que respeita às raparigas deste ano letivo, 4 

(11,76%) referem a participação em encontros com escritores, 18 (52,94%) referem a participação 

na hora do conto e 12 (35,29%) a participação na biblioteca de turma (P.2.1.). Todas as 27 

raparigas referem ter gostado das atividades de leitura em que participaram no J.I. (P.2.2.). No 

que respeita aos alunos do 6.º ano sem contrato de leitura, verifica-se que 4 (9,52%) referem a 

participação na hora do conto, 24 (57;14%) a participação na hora do conto, 2 (4,76%) a 

participação em momentos de leitura promovidos com o envolvimento dos pais e 12 (28,57%) a 

biblioteca de turma. No que respeita às raparigas, 15 (75%) referem a participação na hora do 

conto, 2 (10%) a participação de momentos de leitura com o envolvimento dos pais e 3 (15%) a 

participação na biblioteca de turma (P.2.1.). No que respeita ao gosto pelas atividades de leitura, 

21 (65,63%) dos rapazes deste ano letivo referem ter gostado, 6 (18, 75%) referem ter gostado às 

vezes e 5 (15,63%) referem não ter gostado das referidas atividades. No que respeita às raparigas 

deste grupo de alunos, 11 (55%) referem ter gostado das atividades de leitura em que 

participaram no J.I. e 9 (45%) referem ter gostado às vezes (P.2.2.). 

 

 

P. 2.1. Se sim, em que tipo de 

atividades de leitura 

participavas?  

 

- Encontros com escritores 

- Leitura de um livro e sua partilha 

com colegas. 

- Hora do conto 

- Momentos de leitura promovidos 

com o envolvimento dos pais.  

- Biblioteca de turma 

- Outras 
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P. 3.1. Gostavas 

dessas atividades? 

 

- Sim 

- Às vezes 

- Não 

 

A LEITURA NO 1.º CICLO 

 

ALUNOS COM CONTRATO DE LEITURA 

 

No que respeita à participação em atividades de leitura no 1.º ciclo (P.3.), os 2 alunos do 

5.º ano com contrato de leitura referem ter participado na leitura de um livro e sua partilha com 

colegas e na biblioteca de turma. Um destes alunos diz que gostou às vezes dessa atividade e o 

outro afirma não ter gostado (P.3.1.). No que respeita aos alunos do 6.º ano, com contrato de 

leitura, 4 (80%) referem a participação na leitura de um livro e sua partilha com colegas e 1 

(33,33%) na hora do conto (P.3.). Quando lhes é colocada a questão gostavas dessas 

atividades?, 1 responde às vezes e 4 referem não ter gostado.  

 

 

 

ALUNOS SEM CONTRATO DE LEITURA 

 

No que respeita aos alunos sem contrato de leitura, 

verifica-se que 2 (4,35%%) dos alunos do 5.º ano referem ter 

participado em encontros com escritores, 2 (4,35%) referem ter 

participado na hora do conto, 32 (69,57%) referem ter participado 

na leitura de um livro e sua partilha com colegas e 10 (21,74%) na 

biblioteca de turma (P.3.). Destes alunos, 21 (65,63%) afirmam ter 

gostado dessas atividades, 9 (28,13%) referem ter gostado às 

vezes e 1 (6,25%) diz não ter gostado das atividades de leitura 

(P.3.1.). No que respeita às raparigas deste ano letivo, 4 (6,15%) referem a participação em 

encontros com escritores, 10 (15,38%) referem a participação na hora do conto e 12 (18,46%) a 

participação na biblioteca de turma e 39 (60%) referem ter participado na leitura de um livro e sua 

partilha com colegas (P.3.). Destas raparigas, 33 (84,62%) referem ter gostado 

das atividades de leitura e 6 (15,38%) afirmam ter gostado apenas às vezes 

(P.3.1.).  

No que respeita aos alunos do 6.º ano sem contrato de leitura, verifica-

se que 4 (7,14%) referem a participação na hora do conto, 2 (3,57%) a participação em encontros 

com escritores, 38 (67,86%) a participação na leitura de um livro e sua partilha com colegas e 12 

(28,57%) a biblioteca de turma (P.3.). No que respeita às raparigas, 29 (46,77%) referem a 

participação na leitura de um livro e sua partilha com colegas e 5 (8,06%) a participação na 

biblioteca de turma, 21 (33,87%) na hora do conto e 2 (3,23%) a participação em momentos de 

leitura promovidos com o envolvimento dos pais (P.3.). No que respeita ao gosto pelas atividades 

P. 3. No 1.º Ciclo, em que 

atividades de leitura 

participavas?  

 

- Encontros com escritores 

- Leitura de um livro e sua partilha 

com colegas 

- Hora do conto 

- Momentos de leitura promovidos 

com o envolvimento dos pais. 

- Biblioteca de turma 

- Outras 
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P. 5. Atualmente lês com?  

 

- Facilidade 

- Dificuldade 

- Correção 

- Fluência 

- Expressividade 

- Respeito pela pontuação. 

 

 

de leitura, 22 (68,75%) dos rapazes deste ano letivo referem ter gostado, 6 (18, 75%) referem ter 

gostado às vezes e 4 (12,5%) referem não ter gostado das referidas atividades (P.3.1.). No que 

respeita às raparigas deste grupo de alunos, 20 (68,97%) referem ter gostado das atividades de 

leitura em que participaram, 7 (24,14%) referem ter gostado às vezes e 2 (6,90%) referem não ter 

gostado (P.3.1.) 

 

 

APRENDIZAGEM DA LEITURA 

 

ALUNOS COM CONTRATO DE LEITURA 

 

RAPAZES: 

 

Os 2 rapazes do 5.º ano têm a perceção de que a sua 

aprendizagem da leitura (P.4) foi Difícil, para um e Muito difícil, 

para o outro, considerando ambos que, atualmente, (P. 5) leem 

com Dificuldade. Segundo estes alunos, a leitura autónoma de livros (P.6) só se verificou no 4.º 

ano de escolaridade. 

No que respeita aos rapazes do 6.º ano, 1 (20%) considera a sua 

aprendizagem da leitura (P.4) como Difícil e 4 (80%) como Muito difícil, 

afirmando todos que atualmente (P. 5) leem com Dificuldade. Estes 

alunos afirmam que a leitura autónoma de livros (P.6) verificou-se no 3.º 

ano, para 1 (20%) aluno e apenas no 4.º ano para os restantes 4 (80%) 

alunos. 

 

 

ALUNOS SEM CONTRATO DE LEITURA 

 

RAPAZES: 

 

No que respeita aos rapazes do 5.º ano, 5 (15,63%) consideram a sua aprendizagem da 

leitura como Muito fácil, 10 (31,25%) como Fácil, 4 (12,5%) como Razoável, 8 (25%) como Difícil e 

5 (15,63%) como Muito difícil (P.4). Quando lhes é solicitado que caracterizem a sua leitura atual, 

25 (42,86%) dos alunos referem que lêem com Facilidade, 8 (14,29%) consideram que leem com 

Dificuldade e 24 (42,86%) dos alunos sublinham que leem com Correção (P. 5). Neste grupo de 

alunos, 24 (75%) dizem que começaram a ler livros sozinhos no 3.º ano e 8 (25%), no 4.º ano 

(P.6).  

P. 4. Como caracterizas a tua 

aprendizagem da leitura?  

 

- Muito fácil 

- Fácil 

- Razoável 

- Difícil 

- Muito difícil 
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Nos rapazes do 6.º ano, verifica-se um cenário ligeiramente diferente com 6 (18,75%) a 

considerar a sua aprendizagem da leitura como Muito fácil, 12 (37,5%) como Fácil, 10 (31,25%) 

como Razoável, 2 (6,25%) como Difícil e 2 (6,25%) como Muito 

difícil (P.4). No que respeita à caracterização atual da leitura, 25 

(42,86%) dos alunos refere que lê com Facilidade, 8 (14,29%) 

consideram que leem com Dificuldade, 12 (21,43%) dos alunos 

sublinham que leem com Correção e 12 (21,43%) assinalam que 

leem com Respeito pela pontuação (P. 5). Neste grupo de alunos, 

24 (75%) dizem que começaram a ler livros sozinhos no 3.º ano e 6 (18,75%), no 4.º ano e 2 

(6,25%) apontam o 2.º ano como início da sua leitura autónoma de livros (P.6).  

 

  RAPARIGAS: 

 

No que respeita às raparigas do 5.º ano, 6 (15,38%) consideram a sua aprendizagem da 

leitura como Muito fácil, 21 (53,85%) como Fácil, 8 (20,51%) como Razoável, 2 (5,13%) como 

Difícil e 2 (6,25%) como Muito difícil (P.4). Quando lhes é solicitado que caracterizem a sua leitura 

atual, 33 (45,83%) das alunas referem que leem com Facilidade, 6 (8,33%) consideram que leem 

com Dificuldade, 23 (31,94%) das alunas sublinham que leem com Correção e 10 (13,89%) refere 

o Respeito pela pontuação (P. 5). Neste grupo de alunas, 21 (53,85%) diz que começaram a ler 

livros sozinha no 3.º ano, 6 (15,38%) no 4.º ano e 12 (30,77%) refere mesmo o 2.º ano como início 

da leitura autónoma de livros (P.6).  

Nas raparigas do 6.º ano, verifica-se um cenário ligeiramente diferente com 2 (6,9%) a 

considerar a sua aprendizagem da leitura como Muito fácil, 19 (65,52%) como Fácil, 6 (20,69%) 

como Razoável e 2 (6,9%) como Difícil (P.4). No que respeita à caracterização atual da leitura, 24 

(45,28%) das alunas refere que lê com Facilidade, 5 (9,43%) consideram que leem com 

Dificuldade, 22 (41,51%) das alunas sublinham que leem com Correção e 2 (3,77%) assinalam 

que leem com Respeito pela pontuação (P. 5). Neste grupo de alunas, 22 (75%) dizem que 

começaram a ler livros sozinha no 3.º ano, 2 (6,9%), no 4.º ano e 5 (17,24%) apontam o 2.º ano 

como início da sua leitura autónoma de livros (P.6).  

 

 

 

 

 

 

P. 6. Quando começaste a ler 

livros sozinho?  

 

- 1.º Ano 

- 2º Ano 

- 3º Ano 

- 4º Ano 
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RELAÇÃO ATUAL COM A LEITURA 

 

ALUNOS COM CONTRATO DE LEITURA 

 

RAPAZES: 

Os 2 rapazes do 5.º ano afirmam não ter lido nenhum livro de 

leitura não obrigatória (P.7) e no que respeita aos livros de leitura 

obrigatória, do PNL, apenas 1 dos alunos refere ter lido 1 livro (P. 8). 

Esta relação de distância com a leitura é reforçada pelos alunos ao 

afirmarem em não gostar nada de ler (P.9).  

No que respeita aos rapazes do 6.º ano, 4 (80%) afirmam 

não ter lido qualquer livro de leitura não obrigatória (P.7) e 1 (20%) 

dos alunos refere ter lido entre 1 e 5 livros não obrigatórios. No que respeita aos livros do PNL, 

apenas 1 dos alunos refere a leitura de 1 livro, os restantes 4 alunos 

afirmam não ter feito qualquer leitura obrigatória (P.8). No que 

respeita ao gosto pela leitura (P.9), encontramos um cenário 

semelhante ao verificado nos alunos do 5.º ano, com 4 (80%) dos 

alunos a afirmarem em não gostar nada de ler e 1 (20%) a dizer 

gostar pouco de ler. 

Quando questionados sobre os motivos pelos quais gostam 

pouco ou mesmo nada da leitura, estes alunos apresentam múltiplas 

razões para a sua relação negativa com a leitura. Assim, os 2 

rapazes do 5.º ano afirmam gostar pouco ou nada de ler porque a 

leitura é uma atividade aborrecida, demora muito tempo e não tenho 

paciência, normalmente não compreendo o que leio, não gosto dos 

livros de leitura obrigatória, porque sou obrigado a ler os livros do PNL, não tenho vontade de 

escolher outros e não leio bem e 1 dos rapazes refere também que cansa a vista e faz dor de 

cabeça e prefiro ocupar-me com outras tarefas. 

Os rapazes do 6.º ano apresentam as seguintes motivações para gostar pouco ou nada de 

leitura: 4 dos alunos referem que é uma atividade aborrecida; 5 referem que demora muito tempo 

e não tenho paciência; 5 referem que normalmente não compreendo o que leio; 3 dizem que não 

gosto dos livros de leitura obrigatória; 4 afirmam que porque sou obrigado a ler os livros do PNL, 

não tenho vontade de escolher outros; 3 referem a opção não leio bem e 2 referem ainda prefiro 

ocupar-me com outras tarefas. 

 

 

P. 9. Gostas de ler?  

 

- Muito 

- Razoavelmente 

- Pouco 

- Nada 

 

P. 8. Quantos livros da leitura 

obrigatória (do PNL) leste este 

ano?  

 

- Nenhum 

- 1 livro 

- 2 livros 

- 3 livros 

- 4 livros 

- Mais de 4 livros 

 

P. 7. Quantos livros já leste, 

excetuando os livros da leitura 

obrigatória do PNL?  

 

- Nenhum 

- Entre 1 e 5 

- Entre 8 a 10 

- Entre 11 e 20 

- Entre 21 e 30 

- Mais de 30 
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ALUNOS SEM CONTRATO DE LEITURA 

 

RAPAZES: 

 

Nos alunos sem contrato de leitura verifica-se um cenário 

bem diferente no que se refere à relação com a leitura. Na leitura 

de livros sem carácter de obrigatoriedade (P. 7), os rapazes do 

5.º ano fazem as seguintes referências: 2 (6,25%) dos alunos 

referem ter lido entre 1 e 5 livros; 10 (31,25%) referem ter lido 

entre 6 e 10 livros; 16 (50%) referem ter lido entre 11 e 20 livros; 

2 (6,25%) referem ter lido entre 21 e 30 livros e 2 (6,25%) 

referem ter lido mais de 30 livros. Quando questionados 

relativamente ao número de livros lidos do PNL (P.8), 8 (25%) 

afirmam ter lido 2 livros, 22 (68,75%) referem ter lido 3 livros 

obrigatórios e 2 (6,25%) referem ter lido 4 livros do PNL. O gosto 

pela leitura (P.9) aparece como nota dominante neste grupo de 

rapazes, com 22 (68,75%) a afirmarem em gostar muito de ler, 8 

(25%) a referirem gostar razoavelmente da leitura e 2 (6,25%) a afirmarem gostar pouco de ler. 

Os 2 rapazes que afirmam gostar pouco de ler apresentam como motivos para a sua 

relação pouco favorável à leitura as seguintes opções (P. 9.1.): demora muito tempo e não tenho 

paciência e não gosto dos livros de leitura obrigatória. 

Aos 22 rapazes que afirmam gostar muito de ler e aos 8 

que afirmam gostar razoavelmente da leitura, foi-lhes solicitado 

que assinalassem as razões que influenciaram o seu gosto pela 

leitura (P.9.2.), tendo os alunos assinalam as seguintes opções: 

28 (37,84%) alunos referem a influência dos professores; 10 

(13,51%) referem a influência dos amigos; 2 (2,7%) assinalam a 

influência dos pais ou outros familiares; 26 (35,14%) dizem que 

porque na turma falamos de leituras e quero acompanhar as 

conversas e 8 (10,81%) sublinham para aprender coisas novas. 

No que respeita aos rapazes do 6.º ano, os dados apontam para a leitura espontânea (P.7) 

de um maior número de livros do que o que se verificou com os do 5.º ano. Assim temos: 1 

(3,13%) aluno a referirem ter lido entre 6 e 10 livros; 8 (25%) referem ter lido entre 11 e 20 livros; 

11 (34,38%) referem ter lido entre 21 e 30 livros e 12 (37,5%) referem a leitura de mais de 30 

livros. No que respeita à leitura de livros do PNL (P.8), 2 (6,25%) dos alunos referem ter lido 1 

livro, 12 (37,5%) referem ter lido 2 livros e 18 (56,255) dos alunos referem ter lido 3 dos livros de 

leitura obrigatória. No que respeita ao gosto pela leitura (P.9) encontramos dados ligeiramente 

P. 9.2. Se escolheste muito ou 

razoavelmente, indica as razões por 

que gostas de ler?  

 

- Influência dos professores; 

- Influência dos amigos; 

- Influência dos pais ou outros 

familiares; 

- Porque na turma falamos de leituras e 

quero acompanhar as conversas; 

- Porque divirto-me a ler; 

- Para aprender coisas novas; 

- Outro.  

 

P. 9.1. Se na pergunta anterior 

escolheste pouco ou nada, indica o(s) 

motivo(s) por que não gostas de ler?  

 

- É uma atividade aborrecida; 

- Cansa a vista e faz dores de cabeça; 

- Demora muito tempo e não tenho 

paciência; 

- Normalmente não compreendo o que 

leio; 

- Não gosto dos livros de leitura 

obrigatória; 

- Porque sou obrigado a ler os livros do 

PNL, não tenho vontade de escolher 

outros; 

- Ninguém me motiva a ler; 

- Nunca encontrei um livro de que 

gostasse muito; 

- Não leio bem; 

- Nenhum tema me interessa; 

- Prefiro ocupar-me com outras tarefas; 

- Outro.  
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diferentes do grupo do 5.º ano, com 12 (37,5%) dos alunos a afirmarem gostar muito de ler, 18 

(56,25%) dos alunos a referirem gostar razoavelmente de ler e 2 (6,25%) a referirem gostar pouco 

de ler.  

Os dois rapazes do 6.º ano que dizem gostar pouco de ler, apresentam como motivos da 

sua relação desfavorável para com a leitura as seguintes afirmações: 2 dizem que é uma atividade 

aborrecida; 2 referem que demora muito tempo e não tenho paciência; 1 diz que não gosto dos 

livros de leitura obrigatória; 1 afirma que porque sou obrigado a ler os livros do PNL, não tenho 

vontade de escolher outros; 2 referem a opção não leio bem (P.9.1.). 

Aos 12 rapazes que afirmam gostar muito de ler e aos 18 que afirmam gostar 

razoavelmente da leitura foi-lhes solicitado que assinalassem as razões que influenciaram o seu 

gosto pela leitura (P.9.2.), a que os alunos assinalam as seguintes opções: 28 (57,14%) dos 

alunos referem a influência dos professores; 10 (20,41%) referem a influência dos amigos; 1 

(2,08%) assinala a influência dos pais ou outros familiares; 2 (4,06%) dizem que porque na turma 

falamos de leituras e quero acompanhar as conversas e 8 (16,33%) sublinham que o seu gosto 

pela leitura reside também no facto de esta servir para aprender coisas novas. 

 

RAPARIGAS: 

 

Os dados relativos à leitura nas raparigas apresentam algumas oscilações em relação aos 

dados dos rapazes. Na leitura de livros sem carácter de obrigatoriedade (P. 7), as raparigas do 5.º 

ano fazem as seguintes referências: 2 (5,13%) das alunas referem ter lido entre 1 e 5 livros; 11 

(28,21%) referem ter lido entre 6 e 10 livros; 16 (41,03%) referem ter lido entre 11 e 20 livros; 8 

(20,51%) referem ter lido entre 21 e 30 livros e 2 (5,13%) referem ter lido mais de 30 livros. 

Quando questionadas relativamente ao número de livros lido do PNL (P.8), 2 (5,13%) referem ter 

lido 1 livro de leitura obrigatória, 11 (28,21%) afirmam ter lido 2 livros, 16 (41,03%) referem ter lido 

3 livros obrigatórios, 8 (20,51%) referem ter lido 4 livros e 2 (5,13%) referem ter lido mais de 4 

livros recomendados pelo PNL. O gosto pela leitura (P.9) também aparece destacado neste grupo 

de raparigas, ainda que com dados menos favoráveis dos verificados no grupo de rapazes deste 

ano letivo. Assim temos: 18 (46,15%) das raparigas a afirmarem gostar muito de ler, 12 (30,77%) 

a referirem gostar razoavelmente da leitura, 6 (15,38%) a afirmarem gostar pouco de ler e 3 

(7,69%) a afirmarem não gostar nada de ler, ao contrário, uma vez que não existe nenhuma 

menina sinalizada para contrato de leitura.  

As 6 raparigas que afirmam gostar pouco de ler e as 3 que referem não gostar nada de ler 

fundamentam a sua atitude perante a leitura com as seguintes afirmações: 6 referem que é uma 

atividade aborrecida; 9 dizem que demora muito tempo e não tenho paciência; 6 dizem 

normalmente não compreendo o que leio; 7 respondem não gosto dos livros de leitura obrigatória; 
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7 referem que porque sou obrigada a ler os livros do PNL, não tenho vontade de escolher outros 

livros; 6 sublinham a opção não leio bem (P. 9.1.). 

Às 18 raparigas que afirmam gostar muito de ler e às 12 que afirmam gostar 

razoavelmente da leitura, foi-lhes solicitado que assinalassem as razões que influenciaram o seu 

gosto pela leitura (P.9.2.), a que os alunos assinalam as seguintes opções: 28 (51,85%) das 

alunas referem a influência dos professores; 14 (25,93%) referem a influência dos amigos; 2 

(3,7%) assinalam a influência dos pais ou outros familiares; 2 (3,7%) dizem que porque na turma 

falamos de leituras e quero acompanhar as conversas e 8 (14,81%) sublinham que o seu gosto 

pela leitura reside também no facto de esta servir para aprender coisas novas. 

No que respeita às raparigas do 6.º ano, os dados apontam, igualmente, para a leitura 

espontânea (P.7) de um maior número de livros do que o que se verificou com as do 5.º ano. 

Assim temos: 2 (6,9%) das raparigas a referirem ter lido entre 11 e 20 livros; 21 (72,41%) a 

referirem ter lido entre 21 e 30 livros e 6 (20,69%) raparigas a que referem a leitura de mais de 30 

livros. No que respeita à leitura de livros do PNL (P.8), 1 (3,45%) das alunas referem ter lido 1 

livro, 1 (3,45%) referem ter lido 2 livros e 27 (93,10%) das alunas referem ter lido 3 dos livros de 

leitura obrigatória. No que respeita ao gosto pela leitura (P.9), também encontramos dados que 

nos indicam existir uma relação bastante favorável com a leitura. Assim temos: 17 (58,62%) das 

alunas a afirmarem gostar muito de ler, 10 (34,48%) das alunas a referirem gostar razoavelmente 

de ler e 2 (6,9%) a referirem gostar pouco de ler.  

As 2 raparigas que afirmam gostar pouco de ler fundamentam a sua atitude perante a 

leitura com as seguintes afirmações: 2 referem que é uma atividade aborrecida; 1 diz que demora 

muito tempo e não tenho paciência; 2 dizem normalmente não compreendo o que leio; 2 dizem 

não gosto dos livros de leitura obrigatória; 1 refere que porque sou obrigada a ler os livros do PNL, 

não tenho vontade de escolher outros livros; 2 sublinham a opção não leio bem (P.9.1.).  

Às 17 raparigas que afirmam gostar muito de ler e às 10 que afirmam gostar 

razoavelmente da leitura foi-lhes solicitado que assinalassem as razões que influenciaram o seu 

gosto pela leitura (P.9.2.), a tendo assinalado as seguintes opções: 27 (45,76%) das alunas 

referem a influência dos professores; 5 (8,47%) referem a influência dos amigos; 1 (1,69%) 

assinala a influência dos pais ou outros familiares; 10 (16,95%) dizem que porque na turma 

falamos de leituras e quero acompanhar as conversas e 16 (27,12%) sublinham que o seu gosto 

pela leitura reside também no facto de esta servir para aprender coisas novas. 

 Os docentes do primeiro ciclo têm um papel determinante na implementação das 

estratégias de promoção da leitura, neste ciclo. O facto de sermos um Agrupamento disperso no 

espaço geográfico, com estabelecimentos de ensino em três freguesias do Município de Peniche, 

faz com que a implementação de estratégias de promoção da leitura, que envolvam todos os 

alunos do 1.º Ciclo, seja uma tarefa bastante complexa. Na verdade, um número muito 

significativo de alunos do J/I e do 1.º Ciclo não frequenta, nem utiliza, diariamente, uma biblioteca 
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(…) apenas, sensivelmente, um quinto dos alunos do 1.º Ciclo e nenhum aluno do J/I (…) o que 

nos obriga a uma gestão muito meticulosa da circulação do fundo documental da Biblioteca 

Mariano Calado, direcionado a este publico. (…) A nossa estratégia passa por promover a 

circulação, semanal, de fundo documental nos estabelecimentos de ensino que têm mais alunos e 

por disponibilizar núcleos documentais para os docentes das restantes turmas requisitarem para 

as suas turmas. (…) Na verdade constatamos que um número muito significativo de educadoras e 

de docentes do 1.º Ciclo procura estabelecer e manter dinâmicas de promoção da leitura em 

articulação com a BE e também participam com muita regularidade em projetos e concursos no 

âmbito da leitura. (…) Apesar de procurarmos soluções para os alunos que não dispõem, 

diariamente, da frequência de uma BE, estamos cientes que as soluções não resolvem a 

diferença. (…) 

 

TEMPO DEDICADO À LEITURA 

 

ALUNOS COM CONTRATO DE LEITURA 

 

RAPAZES: 

 

Quando questionados relativamente ao tempo médio 

diário dedicado à leitura (P.10), 1 dos rapazes do 5.º ano diz 

que não dedicar nenhum tempo à leitura e o outro rapaz 

menos de meia hora.  

No caso dos rapazes do 6.º ano, 2 dizem não dedicar nenhum tempo diário à leitura e 3 

dizem ler menos de meia hora por dia (P.10).  

 

Alunos sem contrato de leitura 

 

Rapazes: 

 

Quando questionados relativamente ao tempo médio diário dedicado à leitura (P.10), 4 

(12,5%) dos rapazes do 5.º ano diz dedicar menos de meia hora diária à leitura, 22 (68,75%) 

dizem ler entre meia hora e uma hora por dia, 6 (18,75%) referem ler entre 2 e 3 horas diárias.  

No caso dos rapazes do 6.º ano, 1 (3,13%) diz não dedicar nenhum tempo diário à leitura e 

5 (15,63%) dizem ler menos de meia hora por dia, 18 (56,25%) dizem ler entre meia e uma hora 

por dia e 8 (25%) dizem ler entre 2 e 3 horas diárias.  

 

  

P. 10. Quanto tempo por dia dedicas, 

em média, à leitura (livros, jornais, 

revistas ou documentos online?  

 

- Nenhum; 

- Menos de meia hora; 

- Entre meia e uma hora; 

- Entre 2 e 3 horas; 

- Mais de 3 horas. 
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RAPARIGAS: 

 

No caso das raparigas do 5.º ano, quando questionadas relativamente ao tempo médio 

diário dedicado à leitura (P.10), 2 (5,13%) dizem não dedicar nenhum tempo à leitura, 12 (30,77%) 

dizem dedicar menos de meia hora diária à leitura, 18 (46,15%) dizem ler entre meia hora e uma 

hora por dia e 7 (17,95%) refere ler entre 2 e 3 horas diárias.  

No caso das raparigas do 6.º ano, 2 (6,9%) dizem ler menos de meia hora por dia, 10 

(34,48%) dizem ler entre meia e uma hora por dia e 17 (58,62%) dizem ler entre 2 e 3 horas 

diárias.  

 

ATITUDE PERANTE A LEITURA  

 

ALUNOS COM CONTRATO DE LEITURA 

 

RAPAZES: 

Quando questionados sobre a postura que têm perante a 

leitura (P.11), os rapazes do 5.º ano assinalam as seguintes 

opções: 1 dos alunos diz ter um livro e não o ler; 1 refere deixar 

o livro a meio, os 2 dizem saltar páginas do livro; ambos 

também assinalam ler o princípio e passar para o final do livro; 

os 2 referem ver televisão enquanto leem. Estes 2 alunos 

referem que, ao ler um livro (P.12), muitas vezes abandonam a 

leitura, sobretudo quando o livro não é como o imaginavam. 

Um destes alunos também refere ficar indiferente à leitura do 

livro. Quando questionados sobre qual é a melhor forma de ler 

um livro (P.13), apenas 1 dos alunos responde assinalando a 

opção tranquilamente, ou seja, sempre que tiver um bocado de 

tempo para dedicar à leitura, manifestando não sentir qualquer 

motivação e afeto pela leitura. 

No que respeita aos rapazes do 6.º ano, verifica-se que 

assinalam opções semelhantes com: os 5 rapazes a assinalam 

ter um livro e não o ler; 4 a referirem deixar o livro a meio, 1 diz 

saltar páginas do livro; 4 assinalam ler o princípio e passar para 

o final do livro (P.11.). Estes 5 alunos referem que ao ler um 

livro (P.12) muitas vezes abandonam a leitura, sobretudo 

quando o livro não é como o imaginavam. Quando 

P. 12. Ao leres um livro:  

 

- Lês rapidamente; 

- Muitas vezes abandonas a leitura, 

sobretudo quando o livro não é como tu 

imaginavas; 

- Mesmo quando a leitura não é uma 

experiência muito marcante, fazes 

questão de terminar a leitura; 

- Entras na história e transformas-te 

numa das personagens; 

- Emocionas-te; 

- Ficas indiferente. 

 
P. 13. A melhor forma de ler um livro 

é:  

 

- Rapidamente, para poder ler outro de 

seguida; 

- Ler ao mesmo tempo que um amigo 

para poder trocar ideias sobre a leitura; 

- Tranquilamente, ou seja, sempre que 

tiver um bocado de tempo para dedicar 

à leitura; 

- Absorvendo bem a história, prestando 

bastante atenção à forma como o autor 

escreve e transportando-me a cada 

momento para a época em que a história 

foi escrita.  

 

 

P. 11. Assinala as situações com as 

quais te identificas quando tens um 

livro para ler?  

 

- Ter um livro e não o ler; 

- Deixar o livro a meio; 

- Saltar páginas do livro; 

- Ler o princípio e passar para o final 

do livro; 

- Não parar a leitura enquanto não lês 

o livro todo; 

- Ler o mesmo livro 2 ou mais vezes; 

- Ler mais do que um único livro ao 

mesmo tempo; 

- Fazer anotações no livro; 

- Sublinhar expressões; 

- Ler em voz alta; 

- Ouvir música enquanto lês; 

- Ver televisão enquanto lês; 

- Estar online, em chats ou redes 

sociais, enquanto lês um livro; 

- Preencher a ficha do passaporte de 

leitura 

- Outro.  
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questionados sobre qual é a melhor forma de ler um livro (P.13), apenas 1 dos alunos responde 

assinalando a opção, tranquilamente, ou seja, sempre que tiver um bocado de tempo para dedicar 

à leitura, manifestando, tal como o menino do 5.º ano, não sentir qualquer motivação e afeto pela 

leitura. 

Gráfico 4 - Alunos com Contrato de Leitura (CCL) 
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Inutilidade
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Fuga

Conhecimento

Estudo

Desistência

Aprendizagem

Imposição

Imaginação

Alunos Com Contrato de Leitura (CCL)

P. 14. Quando ouves falar de leitura que palavras te vêm mais frequentemente à memória

Meninos do 6º ano

Meninos do 5º ano

 

Quando é solicitado aos alunos que façam a sua caracterização pessoal da leitura (P.14), 

as expressões utilizadas pelos rapazes do 5.º ano reforçam a perceção negativa demonstrada nas 

questões anteriores, com as seguintes enunciações: 1 refere a expressão Contrariedade; os 2 

referem dificuldade; 1 assinala inutilidade; os 2 sublinham obrigação; os 2 caracterizam-na com a 

expressão estudo; e ambos referem desistência.  

Os rapazes do 6.º ano caracterizam a leitura com as seguintes expressões: 3 referem 

Contrariedade; 5 referem dificuldade; 2 assinalam inutilidade; 5 sublinham obrigação; 3 

caracterizam-na com a expressão estudo; e 4 referem desistência; 5 referem imposição.  

Quando questionados acercados motivos pelos quais leem (P.15), os 2 rapazes do 5.º ano 

assinalam a expressão sou obrigado a ler. O mesmo se verifica com os rapazes do 6.º ano com 4 

a citar a expressão sou obrigado a ler e 1 a referir que a leitura o ajuda a escrever melhor. 

 

ALUNOS SEM CONTRATO DE LEITURA 

 

RAPAZES: 

 

No que respeita à postura perante a leitura (P.11), os rapazes do 5.º ano assinalam as 

seguintes opções: 4 dos alunos dizem saltar páginas do livro; 1 diz ler o princípio e passar para o 
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final do livro; 10 assinalam não parar a leitura enquanto não lês o livro todo; 1 diz ler o mesmo 

livro 2 ou mais vezes; 3 afirmam ler mais do que um único livro ao mesmo tempo; 8 dizem fazer 

anotações no livro; 3 dizem que têm por hábito sublinhar expressões; 5 referem ler em voz alta; 10 

afirmam ouvir música enquanto leem; 1 refere ver televisão enquanto lê; 2 dizem estar online, em 

chats ou redes sociais, enquanto leem um livro e 32 dizem preencher a ficha do Passaporte da 

leitura. Estes 32 alunos caracterizam da seguinte forma a sua postura ao ler um livro (P.12): 18 

(39,13%) referem ler rapidamente; 1 (2,17%) diz que muitas vezes abandona a leitura, sobretudo 

quando o livro não é como o imaginava; 12 (26,09%) afirmam que mesmo quando a leitura não é 

uma experiência muito marcante, faz questão de terminar a leitura; 6 (13,04%) sublinham que 

entram na história e transformam-se num dos personagens; 8 (17,39%) dizem que se emocionam; 

1 (2,17%) diz ficar indiferente à leitura. Quando questionados sobre qual é a melhor forma de ler 

um livro (P.13), 18 (39,13%) dos alunos reforçam a sua postura de envolvimento com a leitura, 

manifestada na questão anterior, ao responderem rapidamente, para poder ler outro de seguida, 

10 (21,74%) sublinham a partilha de leitura entre pares ao dizem que é ler ao mesmo tempo que 

um amigo, para poder trocar ideias sobre a leitura, 12 (26,09%) sublinham a necessidade de 

tempo, liberdade e disponibilidade interior ao assinalar a opção tranquilamente, ou seja, sempre 

que tiver um bocado de tempo para dedicar à leitura e 6 (13,04%) sublinham a necessidade de 

envolvência com o livro que estão a ler ao assinalar que a melhor forma de ler é absorvendo bem 

a história, prestando bastante atenção à forma como o autor escreve e transportando-se a cada 

momento para época em que a história foi escrita. 

No que respeita aos rapazes do 6.º ano, verifica-se que assinalam opções semelhantes, na 

pergunta 11 (P.11), com 2 dos alunos a dizerem saltar páginas do livro; 1 diz ler o princípio e 

passar para o final do livro; 18 assinalam não parar a leitura enquanto não lês o livro todo; 4 dizem 

ler o mesmo livro 2 ou mais vezes; 2 afirmam ler mais do que um único livro ao mesmo tempo; 1 

diz fazer anotações no livro; 3 dizem que têm por hábito sublinhar expressões; 3 referem ler em 

voz alta; 1 afirma ouvir música enquanto lê; 1 diz estar online, em chats ou redes sociais, 

enquanto leem um livro e 38 dizem preencher a ficha do Passaporte da leitura. 

Estes 38 alunos caracterizam da seguinte forma a sua postura ao ler um livro (P.12): 18 

(39,13%) referem ler rapidamente; 3 (6,52%) dizem que muitas vezes abandona a leitura, 

sobretudo quando o livro não é como o imaginava; 10 (21,74%) afirmam que mesmo quando a 

leitura não é uma experiência muito marcante, faz questão de terminar a leitura; 2 (4,35%) 

sublinham que entram na história e transformam-se num dos personagens; 10 (21,74%) dizem 

que se emocionam; 3 (6,52%) dizem ficar indiferentes à leitura. Quando questionados sobre qual 

é a melhor forma de ler um livro (P.13), 18 dos alunos (46,15% das opções) reforçam a sua 

postura de envolvimento com a leitura, manifestada na questão anterior, ao responderem 

rapidamente, para poder ler outro de seguida, 7 (17,95% das opções) sublinham a partilha de 

leitura entre pares ao dizem que é ler ao mesmo tempo que um amigo, para poder trocar ideias 
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sobre a leitura, 11 (28,21% das escolhas) sublinham a necessidade de tempo, liberdade e 

disponibilidade interior ao assinalar a opção tranquilamente, ou seja, sempre que tiver um bocado 

de tempo para dedicar à leitura e 3 (7,69% das escolhas) sublinham a necessidade de 

envolvência com o livro que estão a ler ao assinalar que a melhor forma de ler é absorvendo bem 

a história, prestando bastante atenção à forma como o autor escreve e transportando-se a cada 

momento para época em que a história foi escrita. 

 

RAPARIGAS: 

 

No que respeita à postura perante a leitura (P.11), as raparigas do 5.º ano assinalam as 

seguintes opções: 2 das alunas assinalam ter um livro e não o ler; 5 afirmam deixar o livro a meio; 

5 dizem saltar páginas do livro; 6 dizem ler o princípio e passar para o final do livro; 18 assinalam 

não parar a leitura enquanto não lês o livro todo; 4 dizem ler o mesmo livro 2 ou mais vezes; 2 

afirmam ler mais do que um único livro ao mesmo tempo; 3 dizem fazer anotações no livro; 4 

dizem que têm por hábito sublinhar expressões; 2 referem ler em voz alta; 6 afirmam ouvir música 

enquanto leem; 1 refere ver televisão enquanto lê; 4 dizem estar online, em chats ou redes 

sociais, enquanto leem um livro e 39 dizem preencher a ficha do Passaporte da leitura. 

Estas 39 alunas caracterizam da seguinte forma a sua postura ao ler um livro (P.12): 18 

(34,62%) referem ler rapidamente; 2 (2,17%) dizem que muitas vezes abandona a leitura, 

sobretudo quando o livro não é como o imaginava; 16 (30,77%) afirmam que mesmo quando a 

leitura não é uma experiência muito marcante, faz questão de terminar a leitura; 8 (15,38%) 

sublinham que entram na história e transformam-se num dos personagens; 6 (11,54%) dizem que 

se emocionam; 2 (3,85%) diz ficar indiferente à leitura. Quando questionados sobre qual é a 

melhor forma de ler um livro (P.13), 18 das alunas (39,13% das escolhas) reforçam a sua postura 

de envolvimento com a leitura, manifestada na questão anterior, ao responderem rapidamente, 

para poder ler outro de seguida 12 das raparigas (26,09% das escolhas) sublinham a partilha de 

leitura entre pares ao dizem que é ler ao mesmo tempo que um amigo, para poder trocar ideias 

sobre a leitura, 10 (21,74%) sublinham a necessidade de tempo, liberdade e disponibilidade 

interior ao assinalar a opção tranquilamente, ou seja, sempre que tiver um bocado de tempo para 

dedicar à leitura e 6 (13,04%) sublinham a necessidade de envolvência com o livro que estão a ler 

ao assinalar que a melhor forma de ler é absorvendo bem a história, prestando bastante atenção à 

forma como o autor escreve e transportando-se a cada momento para época em que a história foi 

escrita. 

No que respeita às raparigas do 6.º ano, verifica-se que assinalam opções semelhantes 

com: 2 das alunas assinalam ter um livro e não o ler; 2 afirmam deixar o livro a meio 1 das alunas 

a dizer saltar páginas do livro; 1 diz ler o princípio e passar para o final do livro; 22 assinalam não 

parar a leitura enquanto não lês o livro todo; 5 dizem ler o mesmo livro 2 ou mais vezes; 5 afirmam 
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ler mais do que um único livro ao mesmo tempo; 5 dizem fazer anotações no livro; 2 dizem que 

têm por hábito sublinhar expressões; 1 refere ler em voz alta; 2 afirmam ouvir música enquanto lê; 

4 referem ver televisão enquanto leem; 1 diz estar online, em chats ou redes sociais, enquanto lê 

um livro e 29 dizem preencher a ficha do Passaporte da leitura (P.11.). 

As 29 alunas do 6.º ano caracterizam da seguinte forma a sua postura ao ler um livro 

(P.12): 22 (61,11%) referem ler rapidamente; 2 (5,56%) dizem que muitas vezes abandona a 

leitura, sobretudo quando o livro não é como o imaginava; 5 (13,89%) afirmam que mesmo 

quando a leitura não é uma experiência muito marcante, faz questão de terminar a leitura; 1 

(2,78%) sublinham que entram na história e transformam-se num dos personagens; 5 (13,89%) 

dizem que se emocionam; 1 (2,78%) diz ficar indiferente à leitura. Quando questionadas sobre 

qual é a melhor forma de ler um livro (P.13), 22 das alunas (48,89% das escolhas) reforçam a sua 

postura de envolvimento com a leitura, manifestada na questão anterior, ao responderem 

rapidamente, para poder ler outro de seguida, 10 das raparigas (22,22% das escolhas) sublinham 

a partilha de leitura entre pares ao dizem que é ler ao mesmo tempo que um amigo, para poder 

trocar ideias sobre a leitura, 11 (24,44%) sublinham a necessidade de tempo, liberdade e 

disponibilidade interior ao assinalar a opção tranquilamente, ou seja, sempre que tiver um bocado 

de tempo para dedicar à leitura e 2 (4,44%) sublinham a necessidade de envolvência com o livro 

que estão a ler ao assinalar que a melhor forma de ler é absorvendo bem a história, prestando 

bastante atenção à forma como o autor escreve e transportando-se a cada momento para época 

em que a história foi escrita. 

Gráfico 5 - Alunos sem Contrato de Leitura (SCL) 
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P. 15. Como sabes, as 
pessoas leem por diversos 
motivos. Assinala as frases 
que melhor se aplicam a ti:  
 
- É um instrumento útil para a 
vida; 
- Ensina-me sobre realidades e 
pessoas que desconheço; 
- Ajuda-me a compreender 
melhor o mundo; 
- Ajuda-me a alcançar mais 
sucesso escolar; 
- Ajuda-me a escrever melhor; 
- Sou obrigado a ler; 
- Sinto prazer na leitura; 
- A leitura é tema de conversa 
com os meus amigos e colegas 
de turma;  
- A leitura é tema de conversa 
com os pais e outros familiares. 

 

Rapazes: 

Quando analisamos as expressões utilizadas pelos rapazes do 5.º ano relativamente à sua 

caracterização pessoal da leitura (P.14), sobressaem os aspetos positivos: 22 (16,42%) referem 

Satisfação; 18 (13,43%) sublinham utilidade; 2 (1,49%) referem dificuldade; 12 (8,96%) assinalam 

diversão; 2 (1,49%) sublinham obrigação; 13 (9,7%) sublinham a compreensão; 2 (1,49%) referem 

a fuga; 21 (15,67%) sublinham o conhecimento; 2 (1,49%) caracterizam-na com a expressão 

estudo; 1 (0,75% refere desistência; 28 (20,9%) sublinham aprendizagem; 1 (0,75%) refere 

imposição; 10 (7,46%) sublinha imaginação.   

Os rapazes do 6.º ano caracterizam a leitura com as seguintes expressões: 20 (15,87%) 

referem Satisfação; 3 (2,38%) assinalam contrariedade; 3 (2,38%) referem dificuldade; 2 (1,59%) 

assinalam diversão; 3 (2,38%) sublinham obrigação; 18 (14,29%) sublinham a compreensão; 3 

(2,38%) referem a fuga; 28 (22,22%) sublinham o conhecimento; 18 (14,29%) caracterizam-na 

com a expressão estudo; 3 (2,38%) referem desistência; 21 (16,67%) sublinham aprendizagem; 3 

(2,38%) refere imposição; 1 (0,79%) sublinham imaginação.   

Quando questionados acercados motivos pelos quais leem (P.15), as expressões 

utilizadas pelos rapazes do 5.º ano sublinham e reforçam a visão positiva que estes alunos 

manifestam para com a leitura. Assim estes alunos do 5.ºano referem que leem pelos seguintes 

motivos: 8 alunos, (6,96% das escolhas) a leitura é um instrumento útil para a vida; 10 (8,7% das 

escolhas) referem Ensina-me sobre realidades e pessoas que desconheço; 18 (15,65%) afirmam 

Ajuda-me a compreender melhor o mundo; 26 alunos (22,61% das escolhas) assinalam Ajuda-me 

a alcançar mais sucesso escolar; 22 (19,13%) assinalam ajuda-me a escrever melhor; 2 (1,74%) 

sublinham sou obrigado a ler; 18 (15,65%) dizem sentir prazer na leitura; 10 (8,7%) referem que a 

leitura é tema de conversa com os meus amigos e colegas de turma; 1 (0,87%) diz que a leitura é 

tema de conversa com os meus pais e outros familiares. 

 O mesmo se verifica com os rapazes do 6.º ano que utilizaram 

as seguintes expressões para caraterizar os motivos que os levam a 

ler: para 4 alunos, (4,55% das escolhas) a leitura é um instrumento útil 

para a vida; 6 (6,82% das escolhas) referem Ensina-me sobre 

realidades e pessoas que desconheço; 8 (9,09%) afirmam Ajuda-me a 

compreender melhor o mundo; 18 alunos (20,45% das escolhas) 

assinalam Ajuda-me a alcançar mais sucesso escolar; 20 (22,73%) 

assinalam ajuda-me a escrever melhor; 3 (3,41%) sublinham sou 

obrigado a ler; 18 (20,45%) dizem sinto prazer na leitura; 10 (11,36%) 

referem que a leitura é tema de conversa com os meus amigos e 

colegas de turma; 1 (1,14%) diz que a leitura é tema de conversa com 

os meus pais e outros familiares (P.15.). 
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RAPARIGAS: 

 

Quando analisamos as expressões utilizadas pelas raparigas do 5.º ano relativamente à 

sua caracterização pessoal da leitura (P.14), verifica-se que, tal como se tinha verificado nos 

rapazes, sobressaem os aspetos positivos: 18 (12,77%) referem Satisfação; 18 (12,77%) 

sublinham utilidade; 2 (1,42%) referem contrariedade; 2 (1,42%) referem dificuldade; 11 (7,8%) 

assinalam diversão; 2 (1,42%) sublinham inutilidade; 2 (1,42%) sublinham obrigação; 18 (12,77%) 

sublinham a compreensão; 2 (1,42%) referem a fuga; 22 (15,60%) sublinham o conhecimento; 6 

(4,26%) caracterizam-na com a expressão estudo; 2 (1,42%) referem desistência; 22 (15,6%) 

sublinham aprendizagem; 2 (1,42%) refere imposição; 12 (8,51%) sublinham imaginação.   

As raparigas do 6.º ano caracterizam a leitura com as seguintes expressões: 22 (19,64%) 

referem Satisfação; 7 (6,25%) assinalam utilidade; 1 (0,89%) refere contrariedade; 2 (1,79%) 

referem dificuldade; 12 (10,71%) assinalam diversão; 2 (1,79%) assinalam inutilidade; 2 (1,79%) 

sublinham obrigação; 12 (10,71%) sublinham a compreensão; 2 (1,79%) referem a fuga; 10 

(8,93%) sublinham o conhecimento; 15 (13,39%) caracterizam-na com a expressão estudo; 2 

(1,79%) referem desistência; 17 (15,18%) sublinham aprendizagem; 1 (0,89%) refere imposição; 5 

(4,46%) sublinham imaginação.   

Quando questionadas acercados motivos pelos quais leem (P.15), as expressões 

utilizadas pelas raparigas do 5.º ano, verifica-se o mesmo que se verificou com os rapazes, onde 

as expressões utilizadas sublinham e reforçam a visão positiva que estas alunas manifestam para 

com a leitura. Assim estas alunas do 5.ºano referem que leem pelos seguintes motivos: para 12 

alunas, (9,68% das escolhas) a leitura é um instrumento útil para a vida; 12 (9,68% das escolhas) 

referem Ensina-me sobre realidades e pessoas que desconheço; 18 (14,52%) afirmam Ajuda-me 

a compreender melhor o mundo; 28 alunas (22,58% das escolhas) assinalam Ajuda-me a alcançar 

mais sucesso escolar; 29 (23,39%) assinalam ajuda-me a escrever melhor; 2 (1,61%) sublinham 

sou obrigado a ler; 10 (8,06%) dizem sentir prazer na leitura; 11 (8,87%) referem que a leitura é 

tema de conversa com os meus amigos e colegas de turma; 2 (0,87%) dizem que a leitura é tema 

de conversa com os meus pais e outros familiares. 

 O mesmo se verifica com as raparigas do 6.º ano que utilizaram as seguintes expressões 

para caraterizar os motivos que as levam a ler: 22 alunas, (18,8% das escolhas) a leitura é um 

instrumento útil para a vida; 1 (6,82% das escolhas) refere ensina-me sobre realidades e pessoas 

que desconheço; 17 (14,53%) afirmam ajuda-me a compreender melhor o mundo; 22 alunas 

(18,8% das escolhas) assinalam ajuda-me a alcançar mais sucesso escolar; 20 (17,09%) 

assinalam ajuda-me a escrever melhor; 2 (1,71%) sublinham sou obrigado a ler; 22 (18,8%) dizem 

sinto prazer na leitura; 10 (8,55%) referem que a leitura é tema de conversa com os meus amigos 

e colegas de turma; 1 (0,85%) diz que a leitura é tema de conversa com os meus pais e outros 

familiares. 
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A EXISTÊNCIA DE LIVROS EM CASA  
 
ALUNOS COM CONTRATO DE LEITURA 
 
RAPAZES: 
 

 Quando questionados sobre o número de livros existentes em 

suas casas (P.16.), 1 dos alunos do 5.º ano diz não ter nenhum e o 

outro até 20 livros. O mesmo se verifica com os rapazes do 6.º ano 

deste grupo de estudo com 3 a referirem não ter nenhum livro em 

casa e 2 a dizer ter até 20 livros.  

A ausência de livros na vida diária destas crianças é 

reforçada nas respostas à pergunta 17 (P.17), na qual os 2 alunos do 

5.º ano dizem não ter recebido nenhum livro nos últimos 12 meses. 

No caso dos alunos do 6.º ano, verifica-se uma situação semelhante 

com 4 alunos a afirmarem não ter recebido nenhum livro nos últimos 

12 meses (P.17) e apenas 1 aluno a referirem ter recebido 1 livro, 

oferecido por amigos (P.17.1.). 

 

ALUNOS SEM CONTRATO DE LEITURA 

RAPAZES: 

 Ao contrário do que se tem verificado com as questões anteriores, o número de livros 

existentes em casa destes alunos não diverge muito dos referidos no grupo de alunos com 

contrato de leitura, o que, de certo modo, nos leva a crer que este fator não influência muito o 

gosto pela leitura destes alunos. Assim temos dados semelhantes nos alunos do 5.º ano e do 6.º 

ano com 2 (5,26%) a dizem não ter nenhum livro em casa, 22 (57,8%) a dizerem ter até 20 livros 

em casa e 14 (36,84%) entre 20 e 50 livros (P.16.). 

Quando questionados quanto ao número de livros que lhes foram oferecidos nos últimos 

12 meses (P.17), verifica-se que neste grupo de alunos já existe alguma referência a oferta de 

livros, ainda que em número reduzido e ainda se verifica que um número considerável de alunos 

refira não ter recebido nenhum livro de oferta no último ano. Assim, os rapazes do 5.º ano fazem a 

seguinte referência ao número de livros no último ano: 11 (34,38%) alunos referem não ter 

recebido nenhum livro no último ano; 12 (37,5%) referem ter recebido 1 livro; 8 (25%) referem ter 

recebido 2 livros; 1 (3,13%) refere ter recebido 3 livros no último ano. A oferta destes livros 

(P.17.1.) é feita em primeiro lugar pelos pais (10 alunos; 47,62%), depois por outros familiares (9 

alunos; 42,86%) e em terceiro lugar por amigos (2 alunos; 9,52%). 

P. 17.1. Quem te 

ofereceu esse (s) 

livros? 

 

- Pais; 

- Outros familiares; 

- Amigos. 

 

P. 17. Assinala a resposta 

que corresponde ao 

número de livros que te 

ofereceram nos últimos 12 

meses. 

 

- Nenhum; 

- 1 Livro; 

- 2 Livros; 

- 3 Livros; 

- 4 Livros; 

- Mais de 4 livros. 

 

P. 16. Quantos livros existem 

em tua casa?  

 

- Nenhum; 

- Até 20 livros; 

- Entre 20 e 50 livros; 

- Entre 51 e 100 livros; 

- Entre 101 e 300 livros; 

- Entre 301 e 500 livros; 

- Mais de 500 livros. 
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No caso dos alunos do 6.º ano, verifica-se uma situação semelhante com 12 (37,5%) 

alunos a afirmarem não ter recebido nenhum livro nos últimos 12 meses (P.17), 12 (37,5%) a 

responderem ter recebido 1 livro, 6 (18,75%) a dizerem ter recebido 2 livros e 2 (6,25%) a 

referirem ter recebido 3 livros. Quando questionados sobre quem lhes ofereceu esses livros 

(P.17.1.), verifica-se uma situação semelhante à dos alunos do 5.º ano com 13 (50%) alunos a 

referirem os pais em primeiro lugar, 11 (42,31%) a referirem outros familiares e 2 (7,69%) a 

referiremos amigos. 

   

RAPARIGAS: 

 

Tal como se verificou nos rapazes deste grupo de estudo, o número de livros existentes 

em casa destes alunos não diverge substancialmente dos referidos no grupo de alunos com 

contrato de leitura, o que, de certo modo, nos leva a crer que este fator não influencia 

determinantemente o gosto pela leitura destes alunos. Contudo, os dados relativos às raparigas já 

referem a existência de um número de livros em casa ligeiramente superior ao dos rapazes. Assim 

temos nas alunas do 5.º ano 2 (5,13%) a dizerem não ter nenhum livro em casa, 12 (30,37%) a 

dizer ter até 20 livros em casa e 18 (46,15%) entre 20 e 50 livros e 7 (17,95%) a referirem ter entre 

51 e 100 livros em casa (P.16.). Quando questionadas quanto ao número de livros que lhes foram 

oferecidos nos últimos 12 meses (P.17.), verifica-se que, tal como nos rapazes, neste grupo de 

alunas já existe alguma referência à oferta de livros, ainda que em número reduzido e ainda se 

verifica que um número considerável de alunas refere não ter recebido nenhum livro de oferta no 

último ano. Assim, as raparigas do 5.º ano fazem a seguinte referência ao número de livros 

recebidos no último ano: 12 (30,77%) alunas referem não ter recebido nenhum livro no último ano; 

18 (46,15%) referem ter recebido 1 livro; 8 (20,51%) referem ter recebido 2 livros; 1 (2,56%) refere 

ter recebido 3 livros no último ano. Tal como nos rapazes, a oferta destes livros (P.17.1.) é feita 

em primeiro lugar pelos pais (18 alunas; 64,29%), depois por outros familiares (8 alunos; 28,57%) 

e em terceiro lugar por amigos (2 alunos; 7,14%). 

As raparigas do 6.º ano referem ter o seguinte número de livros em casa (P.16): 2 (6,9%) a 

dizer não ter nenhum livro em casa, 8 (27,59%) a dizerem ter até 20 livros em casa e 17 (58,62%) 

entre 20 e 50 livros e 2 (6,9%) a referirem ter entre 51 e 100 livros em casa. 

No que respeita ao número de livros que lhes foi oferecido no último ano (P.17), verifica-se 

uma situação semelhante à verificada nas alunas do 5.º ano, ainda que com dados ligeiramente 

inferiores, com 12 (41,38%) alunas a afirmarem não ter recebido nenhum livro nos últimos 12 

meses, 15 (51,72%) a dizer ter recebido 1 livro, 2 (6,9%) a dizerem ter recebido 2 livros. Quando 

questionadas sobre quem lhes ofereceu esses livros (P.17.1.), verifica-se uma situação 

semelhante à verificada nos restantes alunos, com uma acentuação da referência aos pais na 
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oferta de livros. Assim temos 26 (89,66%) das alunas a referirem os pais em primeiro lugar, 2 

(6,9%) a referirem outros familiares e 1 (3,45%) a referiremos amigos. 

 

A LEITURA EM CONTEXTO FAMILIAR  

 

ALUNOS COM CONTRATO DE LEITURA 

 

RAPAZES:  

 

Quando questionamos os alunos relativamente ao seu contexto 

familiar de leitura (P.18), todos os alunos do 5.º e do 6.º respondem 

com a expressão nunca a todos os itens da pergunta, isto é, dizem 

nunca ouvir familiares falarem de livros que leem, ir com familiares a 

livrarias, ir com familiares a bibliotecas, ouvir familiares a contar 

histórias, ouvi familiares a ler em voz alta e ver familiares a ler. 

Todos os alunos do 5.º e 6.º anos dizem nunca falar em casa 

sobre os livros que leem (P.19). Quando lhes é colocada a questão 

com quem falam sobre o que leem (P.20), um dos rapazes do 5.º ano 

refere os professores e o outro a bibliotecária, à semelhança dos 

rapazes do 6.º ano, com os 5 a referiremos professores e 3 a 

bibliotecária.  

 

ALUNOS SEM CONTRATO DE LEITURA 

 

RAPAZES: 

Ao contrário do que seria expectável, o contexto familiar de 

leitura dos alunos sem contrato de leitura é semelhante ao verificado 

nos alunos com contrato de leitura. Assim, encontramos as seguintes 

referências nas respostas à pergunta 18 dos alunos do 5.º ano: no 

item A - ouvir familiares falarem de livros que leem, 30 (93,75%) 

alunos respondem nunca e 2 (6,25%) referem raramente; no item B - 

Ir com familiares a livrarias, 31 (96,88%) respondem nunca e 1 

(3,13%) diz raramente; no item C – ir com familiares a bibliotecas, todos os alunos (32 - 100%) 

respondem nunca; no item D – ouvir familiares a contar histórias, apenas 1 (3,13%) aluno refere 

raramente, os restantes 31 (96,88%) respondem nunca; no que respeita ao item E- ouvir 

familiares a ler em voz alta, 31 (96,88%) respondem nunca e 1 (3,13%) diz algumas vezes; no 

item F – ver familiares a ler, 30 (93,75%) respondem nunca e 2 (6,25%) referem algumas vezes.  

P. 18. Selecciona a opção que 

corresponde à frequência 

com que te sucedem as 

situações seguintes: 

 

A – Ouvir familiares falarem 

de livros que leem;  

 

- Muitas vezes; 

- Algumas vezes; 

- Raramente; 

- Nunca. 

 

B – Ir com familiares a 

livrarias; 

  

- Muitas vezes; 

- Algumas vezes; 

- Raramente; 

- Nunca. 

 

C – Ir com familiares a 

bibliotecas; 

  

- Muitas vezes; 

- Algumas vezes; 

- Raramente; 

- Nunca. 

 

D – ouvir familiares a contar 

histórias; 

  

- Muitas vezes; 

- Algumas vezes; 

- Raramente; 

- Nunca. 

 

E – ouvir familiares a ler em 

voz alta; 

  

- Muitas vezes; 

- Algumas vezes; 

- Raramente; 

- Nunca. 

 

F – ver familiares a ler; 

  

- Muitas vezes; 

- Algumas vezes; 

- Raramente; 

- Nunca- 
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Quando lhe é colocada a questão com que frequência 

falas em casa sobre os livros que lês? (P.19), 28 (87,5%) dos 

alunos respondem nunca, 3 (9,38%) respondem quase nunca e 1 

(3,13%) diz falar 1 ou 2 vezes por mês. Quando lhes é colocada a 

questão com quem falas sobre o que lês? (P.20), 2 (4,08%) dos 

rapazes do 5.º ano referem com ninguém, 28 (57,14%) referem os 

professores, 8 (16,33%) a bibliotecária, 10 (20,41%) refere os 

amigos e 1 (2,04%) referem a mãe.  

Nos rapazes do 6.º ano apenas 32 dos 38 alunos 

respondem a esta questão e verifica-se uma situação muito 

semelhante à que se verificou no 5.º ano com os seguintes 

valores de respostas aos itens na pergunta 18 (P.18): no item A - 

ouvir familiares falarem de livros que leem, 29 (90,63%) alunos 

respondem nunca,  2 (6,25%) referem raramente e 1 (3,13%) 

responde algumas vezes; no item B- Ir com familiares a livraria, 30 (93,75%) respondem nunca e 

2 (6,25%) dizem raramente; no tem C – ir com familiares a bibliotecas, 31 (96,88%) respondem 

nunca e 1 (3,13%) responde raramente; no item D – ouvir familiares a contar histórias, apenas 1 

(3,13%) aluno refere raramente, os restantes 31 (96,88%) respondem nunca; no que respeita ao 

item E- ouvir familiares a ler em voz alta, os 32 alunos respondem nunca; no item F – ver 

familiares a ler, 31 (96,88%) respondem nunca e 1 (3,13%) refere algumas vezes. 

 Quando questionados sobre a frequência com que falam em casa dos livros que leem 

(P.19), os alunos do 5.º ano dão as seguintes respostas: 1 (3,13%) responde uma a duas vezes 

por mês; 3 (9,38%) respondem quase nunca; 28 (87,5%) respondem nunca. Quando 

questionados sobre com quem falas sobre o que lês (P.20), dão as seguintes respostas: 1 (2,04%) 

refere a mãe; 10 (20,41%) referem um amigo(a); 28 (57,14%) referem o professor(a); 8 (16,33%) 

mencionam a bibliotecária; 2 (4,08%) dizem que não falam com ninguém.  

No que respeita aos alunos do 6.º ano, quando questionados sobre a frequência com que 

falam em casa dos livros que leem (P.19), dão as seguintes respostas: 1 (3,13%) responde uma a 

duas vezes por mês; 1 (3,13%) respondem quase nunca; 30 (93,75%) respondem nunca. Quando 

questionados sobre com quem falas sobre o que lês (P.20) dão as seguintes respostas: 1 (1,72%) 

refere a mãe; 1 (1,72%) responde o pai; 10 (17,24%) referem um amigo(a); 28 (48,28%) referem o 

professor(a); 16 (27,59%) mencionam a bibliotecária; 2 (3,45%) dizem que não falam com 

ninguém.  

 

 

 

 

P. 20. Com quem falas sobre o que 

lês? 

 

- Mãe; 

- Pai; 

- Avô/avó; 

- Irmão/irmã; 

- Amigo(a); 

- Professor(a); 

- Bibliotecário(a); 

- Com ninguém. 

 

P. 19. Com que frequência falas 

em casa sobre os livros que lês? 

 

- Todos os dias ou quase todos os 

dias; 

- Uma a duas vezes por semana; 

- Uma a duas vezes por mês; 

- Quase nunca; 

- Nunca; 
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RAPARIGAS 

 

Tal como se verificou no caso dos rapazes, os dados das raparigas mostram-nos que, ao 

contrário do que seria expectável, o contexto familiar de leitura dos alunos sem contrato de leitura 

é semelhante ao verificado nos alunos com contrato de leitura. Assim, encontramos as seguintes 

referências nas respostas à pergunta 18 (P.18) das alunas do 5.º ano: no item A - ouvir familiares 

falarem de livros que leem, 37 (94,87%) alunas respondem nunca e 2 (5,13%) referem raramente; 

no item B- Ir com familiares a livrarias, 38 (97,44%) respondem nunca e 1 (2,56%) diz raramente; 

no tem C – ir com familiares a bibliotecas, todas as alunas (39 - 100%) respondem nunca; no item 

D – ouvir familiares a contar histórias, apenas 1 (2,56%) alunas refere raramente, as restantes 38 

(97,44%) respondem nunca; no que respeita ao item E- ouvir familiares a ler em voz alta, todas as 

raparigas (39 - 100%) respondem nunca; no item F – ver familiares a ler, 38 (97,44%) respondem 

nunca e 2 (2,56%) referem raramente.  

Quando lhe é colocada a questão com que frequência falas em casa sobre os livros que 

lês? (P.19), 37 (94,87%) das alunas respondem nunca, 1 (2,56%) responde quase nunca e 1 

(32,56%) diz falar 1 ou 2 vezes por mês. Quando lhes é colocada a questão com quem fala sobre 

o que lês? (P.20), 2 (3,39%) das raparigas do 5.º ano referem com ninguém, 34 (57,63%) referem 

os professores, 19 (32,20%) a bibliotecária, 2 (3,39%) refere o pai e 2 (3,39%) refere a mãe.  

Os dados referentes à pergunta 18 (P.18) nas raparigas do 6.º ano apresentam-nos uma 

leitura semelhante à dos restantes alunos deste grupo de estudo com as seguintes respostas: no 

item A - ouvir familiares falarem de livros que leem, 27 (93,10%) alunas respondem nunca e 2 

(6,90%) referem raramente; no item B - Ir com familiares a livrarias, 27 (96,10%) respondem 

nunca e 2 (6,9%) diz raramente; no tem C – ir com familiares a bibliotecas, todas as alunas (29 - 

100%) respondem nunca; no item D – ouvir familiares a contar histórias, apenas 2 (6,9%) alunas 

referem raramente, as restantes 27 (93,1%) respondem nunca; no que respeita ao item E- ouvir 

familiares a ler em voz alta, todas as raparigas respondem nunca (29 - 100%); no item F – ver 

familiares a ler, 27 (93,10%) respondem nunca e 2 (6,9%) referem algumas vezes.  

Quando lhe é colocada a questão com que frequência falas em casa sobre os livros que 

lês? (P.19), 27 (93,10%) das alunas respondem nunca, e 2 (6,9%) respondem quase nunca. 

Quando lhes é colocada a questão com quem falam sobre o que lês? (P.20), 2 (3,57% das 

respostas) das raparigas do 5.º ano referem com ninguém, 27 (48,21%) referem os professores, 

17 (30,36%) a bibliotecária e 10 (17,86%) referem os amigos.  
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CONTEXTO CULTURAL E HOBBIES DOS ALUNOS  

 

ALUNOS COM CONTRATO DE LEITURA 

 

RAPAZES:  

 

Quando questionados relativamente à frequência de 

espaços culturais no último ano (P.21), os 2 rapazes do 5.º ano 

referem ter ido a espetáculos desportivos, à biblioteca da escola, a 

um concerto de música popular e a feiras/festas populares. Os 5 

rapazes do 6.º ano referem ter frequentado no último ano os 

seguintes espaços culturais: 1 refere ter ido ao cinema; 4 referem 

ter ido a um concerto de música popular; e os 5 referem ter ido a 

espetáculos desportivos, à biblioteca da escola e a feiras/festas 

populares.   

Quando questionados sobre os objetos que escolheriam 

levar consigo numa viagem de 10 dias (P.22), os rapazes do 5.º 

ano fazem as seguintes referências: 1 levaria uma consola e 

MP3/leitor de CD/iPod; os 2 referem que levariam o telemóvel, o computador e internet móvel ou 

outro acesso à internet. Os 5 rapazes do 6.º ano selecionaram para levarem numa viagem de 10 

dias, o telemóvel, o computador e internet móvel ou outro acesso à internet.  

 

 

ALUNOS SEM CONTRATO DE LEITURA 

 

RAPAZES:  

 

Quando questionados relativamente à frequência de espaços culturais no último ano 

(P.21), os 32 rapazes do 5.º ano fazem as seguintes referências: 3 (3,61%) referem ter ido ao 

cinema; 8 (9,64%) referem ter ido a espetáculos desportivos; 28 (33,73%) assinalam a biblioteca 

da escola; 18 (21,69%) a um concerto de música popular; 26 (31,33%) a feiras/festas populares. 

Os 38 rapazes do 6.º ano referem ter frequentado no último ano os seguintes espaços culturais: 2 

(2,63%) referem ter ido ao cinema; 28 (28,87%) referem ter ido a um concerto de música popular; 

6 (6,19%) referem ter ido a espetáculos desportivos; 32 (32,99%) à biblioteca da escola; e 29 

(29,90%) a feiras/festas populares.   

P. 22. Imagina que vais fazer 

uma viagem de 10 dias. Que 

objetos desejarias levar contigo? 

 

- Telemóvel; 

- Consola; 

- Computador; 

- Jogos; 

- Livros; 

- Revistas; 

- MP3 /leitor de CD/iPod; 

- Internet móvel ou outro acesso à 

internet. 

 

 

P. 21. Nos últimos 12 meses, 

quantas vezes foste:  

 

- Ao cinema; 

- Ao teatro; 

-  A Museus; 

- A Exposições; 

-A Livrarias;  

- A um bailado; 

- A Espetáculos desportivos; 

- À Biblioteca Pública; 

-À  Biblioteca da Escola; 

- A um concerto de música 

popular; 

- A um concerto de música 

clássica; 

- A feiras/festas populares. 
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Quando questionados sobre os objetos que escolheriam levar consigo numa viagem de 10 

dias (P.22), os rapazes do 5.º ano fazem as seguintes referências: 5 (4,39%) levariam uma 

consola, 4 (3,51%) levariam um MP3/leitor de CD/iPod; 13 (11,4%) levariam livros; todos os 32 

(28,07% das escolhas) rapazes referem que levariam o telemóvel; 28 (24,56%) o computador; os 

32 (28,07% das escolhas) levariam internet móvel ou outro acesso à internet. Os rapazes do 6.º 

ano fazem seleções de objetos idênticas à dos seus colegas do 5.º ano, com as seguintes 

escolhas: 32 (28,07%) referem o telemóvel; 6 (5,26%) referem a consola; 32 (28,07%) o 

computador; 12 (10,53%) referem livros; 4 (3,51%) referem o MP3/ leitor de CD/ iPod; 28 (24,56%) 

internet móvel ou outro acesso à internet.  

 

RAPARIGAS:  

 

Quando questionados relativamente à frequência de espaços culturais no último ano 

(P.21), as 39 raparigas do 5.º ano fazem as seguintes referências: 2 (2.63%) referem ter ido ao 

cinema; 24 (44,74%) assinalam a biblioteca da escola; 4 (5,26%) a um concerto de música 

popular; 36 (47,37%) a feiras/festas populares. As 29 raparigas do 6.º ano referem ter frequentado 

no último ano os seguintes espaços culturais: 1 (1,20% das escolhas) refere ter ido ao cinema; 1 

(1,2%) refere ter ido a espetáculos desportivos; 26 (31,33%) referem ter ido a um concerto de 

música popular; 26 (31,33%) referem a biblioteca da escola; as 29 (34,94% das seleções) referem 

as feiras/festas populares.   

Quando questionadas sobre os objetos que escolheriam levar consigo numa viagem de 10 

dias (P.22), as raparigas do 5.º ano fazem as seguintes referências: 2 (1,48%) levariam uma 

consola, 12 (8,89%) levariam um MP3/leitor de CD/iPod; 24 (17,78% das escolhas) levariam 

livros; todas as 39 (28,89% das escolhas) raparigas referem que levariam o telemóvel; 19 

(14,07%) o computador; as 39 (28,89% das escolhas) levariam internet móvel ou outro acesso à 

internet. As 29 raparigas do 6.º ano fazem seleções de objetos idênticas às suas colegas do 5.º 

ano, com as seguintes escolhas: as 29 (26,13%) referem o telemóvel; 17 (15,32%) o computador; 

19 (17,12%) referem livros; as 29 (26,13% das escolhas) referem o MP3/ leitor de CD/ iPod; 17 

(15,32%) internet móvel ou outro acesso à internet. 

 

RELAÇÃO DOS ALUNOS COM A INTERNET  

 

ALUNOS COM CONTRATO DE LEITURA 

 

RAPAZES: 

 Um dos rapazes do 5.º ano diz não passar nenhum 

P. 23. Quanto tempo passas na 

internet por dia?  

 

- Nenhum; 

- Menos de meia hora; 

- Entre meia e uma hora; 

- Entre 2 e 3 horas; 

- Mais de 3 horas. 
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tempo na internet (P.23) e o outro refere entre 2 a 3 horas diárias, nas quais realiza as tarefas (P. 

24) de aceder ao e-mail, inscrição em jogos e aceder a filmes. 

 No que respeita aos 5 rapazes do 6.ºano, 1 refere não 

passar tempo nenhum, na internet, outro menos de meia hora e 3 

referem utilizar a internet entre 2 a 3 horas diárias, nas quais 

realizam as seguintes tarefas: 4 (26,67% das escolhas em cada 

tarefa) referem aceder ao e-mail, inscrever-se em jogos e 

comunicar em redes sociais; 3 (20% das escolhas) referem 

aceder a filmes. 

 

ALUNOS SEM CONTRATO DE LEITURA 

 

RAPAZES: 

Quando questionados quanto ao tempo diário passado na internet (P.23), os 32 rapazes do 

5.ºano fazem as seguintes referências: 2 (6,25%) dizem não passar nenhum tempo na internet; 12 

(37,5%) referem menos de meias hora diária; 14 (43,75%) referem entre meia e uma hora diária; 4 

(12,5%) referem entre 2 a 3 horas diárias. Quanto às tarefas realizadas (P. 24) na internet, 12 

(17,14% das escolhas) alunos dizem que acedem a informação para a realização de trabalhos de 

pesquisa; 12 (17,14%) dizem que acedem ao e-mail; 18 (25,71% das escolhas) alunos referem a 

inscrição em jogos; 16 (22,86%) dos rapazes mencionam que acedem a redes sociais; 12 

(17,14%) dos rapazes diz que acede a filmes.  

No que respeita aos 38 rapazes do 6.ºano temos as seguintes referências ao tempo diário 

passado na internet (P.23): 3 (9,38%) dizem não passar nenhum tempo na internet; 6 (18,75%) 

referem menos de meias hora diária; 12 (37,5%) referem entre meia e uma hora diária; 11 

(34,38%) referem entre 2 a 3 horas diárias. Quanto às tarefas realizadas (P. 24) na internet, 12 

(21,05% das escolhas) alunos dizem que acedem a informação para a realização de trabalhos de 

pesquisa; 18 (31,58%) dizem que acedem ao e-mail; 8 (14,04% das escolhas) alunos referem a 

inscrição em jogos; 9 (15,79%) dos rapazes mencionam que acedem a redes sociais; 10 (17,54%) 

dos rapazes dizem que acedem a filmes.  

 

 

RAPARIGAS: 

 

Quando questionadas quanto ao tempo diário passado na internet (P.23), as 39 raparigas 

do 5.º ano fazem as seguintes referências: 14 (35,9%) dizem não passar nenhum tempo na 

internet; 18 (46,15%) referem menos de meias hora diária; 2 (5,13%) referem entre meia e uma 

hora diária; 5 (12,82%) referem entre 2 a 3 horas diárias. Quanto às tarefas realizadas (P. 24) na 

P. 24. Que tarefas realizas na 

internet? 

 

- Acedo a informação para a 

realização de trabalhos de pesquisa; 

- Faço download de livros e realizo 

leituras online; 

- Acedo ao e-mail; 

- Inscrevo-me em jogos; 

- Comunico em redes sociais;  

- Leio notícias; 

- Acedo a filmes; 

- Outras; 
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internet, 28 (38,89% das escolhas) alunas dizem que acedem a informação para a realização de 

trabalhos de pesquisa; 18 (25%) dizem que acedem ao e-mail; 4 (5,56% das escolhas) alunas 

referem a inscrição em jogos; 10 (13,89%) das raparigas mencionam que acedem a redes sociais; 

12 (16,67%) das raparigas dizem que acedem a filmes.  

No que respeita às 29 raparigas do 6.º ano, temos as seguintes referências ao tempo 

diário passado na internet (P.23): 6 (20,69%) dizem não passar nenhum tempo na internet; 10 

(34,48%) referem menos de meia hora diária; 12 (41,38%) referem entre meia e uma hora diária; 1 

(3,45%) referem entre 2 e 3 horas diárias. Quanto às tarefas realizadas (P. 24) na internet, 22 

(41,51% das escolhas) alunas dizem que acedem a informação para a realização de trabalhos de 

pesquisa; 17 (32,08%) dizem que acedem ao e-mail; 6 (11,32% das escolhas) alunos referem a 

inscrição em jogos; 6 (11,32%) das raparigas mencionam que acedem a redes sociais; 2 (3,77%) 

das raparigas dizem que acedem a filmes.  

 

 

PREFERÊNCIAS LITERÁRIAS DOS ALUNOS  

 

ALUNOS COM CONTRATO DE LEITURA 

 

RAPAZES: 

 

 Quando questionados relativamente às suas preferências 

literárias (P. 25), todos os rapazes do 5.º e 6.º anos referem a 

aventura. No que respeita aos temas que mais lhes interessam 

(P.26), os 2 rapazes do 5.º ano referem o desporto, o mesmo se 

verificando com os 5 rapazes do 6.º ano, sendo que 1 dos rapazes 

também refere o tema da amizade.  

 Os 2 rapazes do 5.º ano referem que a escolha dos livros 

(P.27) é feita com base nas sugestões pedidas na biblioteca da 

escola e nas novidades apresentadas pela biblioteca da escola. Os 5 rapazes do 6.º ano referem 

igualmente que as suas escolhas de livros são orientadas pelos pedidos de sugestão que fazem à 

biblioteca da escola e 3 dos rapazes também referem as novidades apresentadas pela biblioteca 

da escola.   

Quando questionados quanto ao livro que mais os marcou (P.28), todos os rapazes do 5.º 

e do 6.º anos respondem um clássico, de um autor muito prestigiado. Ninguém pode deixar de o 

ler (P.28.1.). 

 

 

P. 26. Quais os temas que mais te 

interessam? 

 

- Religião; 

- Desporto; 

- Amizade; 

- Arte; 

- Natureza; 

- História; 

- Adolescência; 

- Outro. 

 

 

P. 25. Se tiveres de ler algum livro, 

que género preferes? 

 

- Aventura; 

- Drama; 

- Policial; 

- Romance; 

- Poesia; 

- BD; 

- Ficção Científica; 

- Outro. 
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ALUNOS SEM CONTRATO DE LEITURA 

RAPAZES: 

 Quando colocada a questão relativa ao género de livro 

preferido (P.25), os 32 alunos sem contrato de leitura, do 5.º ano, 

fazem escolhas semelhantes à dos rapazes com contrato de 

leitura, com 30 (93,75%) a referirem a aventura e 2 (6,25%) a 

referirem o romance. Quando questionados quanto aos temas da 

sua preferência (P.26), estes alunos fazem as seguintes 

referências: 5 (7,69% das escolhas) dos alunos referem a 

religião; 2 (3,08%) o desporto; 28 (43,08% das escolhas) alunos 

referem a amizade; 1 (1,54%) referem a arte; 4 (6,15%) referem a 

natureza; 22 (33,85%) sublinham a adolescência.    

Os 38 alunos do 6.º ano, fazem escolhas semelhantes à 

dos rapazes do 5.º ano, com 28 (87,5%) a referirem a aventura e 

4 (12,5%) a divergirem nas escolhas e a referirema ficção (P.25). 

Quando questionados quanto aos temas da sua preferência 

(P.26), estes alunos fazem escolhas um pouco divergentes dos 

seus colegas do 5.º ano com as seguintes referências: 22 

(68,75%) dos alunos a referirem o desporto; 6 (18,75% das 

escolhas) alunos referem a amizade; 1 (3,13%) refere a natureza; 3 (9,38%) sublinham a 

adolescência.    

 

Os rapazes do 5.º ano referem que a escolha dos livros (P.27) é feita com base nos 

seguintes critérios; 10 (17,86% das escolhas) dos alunos referem que pedem sugestões aos 

amigos que leem muito; 18 (32,14%) dos alunos referem que procuram livros na biblioteca da 

escola ou na da família; 2 (3,57%) dos alunos referem que não precisa de pensar muito, pois há 

sempre livros que já selecionou para ler; 16 (28,57%) dos alunos referem que pedem sugestões 

na biblioteca da escola 10 (17,86%) nas novidades apresentadas pela biblioteca da escola. Os 38 

rapazes do 6.ºano referem que as suas escolhas de livros são feitas segundo os seguintes 

critérios (P.27): 29 (41,43% das escolhas) dos alunos dizem que procuram livros na biblioteca da 

escola ou na da sua família; 29 (41,43%) referem que pedem sugestões à biblioteca da escola e 

12 (17,14%) dos rapazes também referem as novidades apresentadas pela biblioteca da escola.   

Quando questionados quanto ao livro que mais os marcou (P.28 e 28.1.), 10 (35,71%) dos 

rapazes do 5.º respondem um clássico, de um autor muito prestigiado. Ninguém pode deixar de o 

P. 28. Que livro mais te marcou? 

28.1. Porque? 

 

- é um clássico, de um autor muito 

prestigiado. Ninguém pode deixar de 

um ler; 

- Eu não tenho um livro específico, 

mas há alguns que me marcaram 

bastante; 

- Trouxe-me informação sobre 

culturas diferentes e coisas que não 

conhecia, estimulando a minha 

imaginação; 

- É supermoderno; 

- Outro. 

 

 

P. 27. Para escolher um livro para 

ler, tu: 

 

- Pedes sugestões aos teus amigos 

que leem muito; 

- Vais à internet pesquisar para ver 

quais os livros que mais se têm 

vendido no mundo; 

- Procuras na biblioteca da escola ou 

da tua família; 

- Não precisas pensar muito, pois há 

sempre vários livros que já 

selecionaste para ler; 

- Pedes sugestões na biblioteca da 

tua escola; 

- Segues as sugestões do blogue do 

Passaporte da Leitura; 

- Orientaste pelas novidades da tua 

biblioteca; 

- Outro. 
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ler e 18 (64,29%) dos rapazes referem um supermoderno. No que respeita aos rapazes do 6.º 

ano, os 3 alunos que respondem a esta questão referem um clássico, de um autor muito 

prestigiado. Ninguém pode deixar de o ler.  

 

RAPARIGAS: 

 

Quando colocada a relativa ao género de livro preferido (P.25), as 39 alunas do 5.º ano, 

fazem escolhas um pouco diferentes dos rapazes, com 28 (63,64%) das raparigas a referirem a 

aventura, 14 (31,82%) a referirem o romance e 2 (4,55%) das raparigas a referirem a ficção. 

Quando questionadas quanto aos temas da sua preferência (P.26), estas alunas fazem as 

seguintes referências: 3 (7,69% das escolhas) das alunas referem a religião; 12 (30,77% das 

escolhas) alunas referem a amizade; 4 (10,26%) referem a natureza; 20 (51,28%) respondem a 

adolescência.    

Na questão relativa ao género de livro preferido (P.25), as 29 alunas do 6.º ano, fazem 

escolhas semelhantes às das raparigas do 5.º ano, ainda que com uma diferença substancial 

relativa às percentagens de escolha entre os géneros literários escolhidos, com 27 (93,10%) das 

raparigas a referirem a aventura, e 2 (6,9%) a referirem o romance. Quando questionadas quanto 

aos temas da sua preferência (P.26), estas alunas fazem as seguintes referências: 17 (43,59% 

das escolhas) alunas referem a amizade; 22 (56,41%) sublinham a adolescência.    

As 39 raparigas do 5.º ano referem que a escolha dos livros (P.27) é feita com base nos 

seguintes critérios; 4 (5% das escolhas) das alunas referem que pedem sugestões aos amigos 

que leem muito; 36 (45%) das alunas referem que procuram livros na biblioteca da escola ou na 

da família; 28 (35%) das alunas referem que pedem sugestões na biblioteca da escola e 10 

referem que a escolha de livro passa pelas (17,86%) novidades apresentadas pela biblioteca da 

escola. As 29 raparigas do 6.º ano referem que as suas escolhas de livros são feitas segundo os 

seguintes critérios: 29 (41,43% das escolhas) das alunas dizem que procuram livros na biblioteca 

da escola ou na da sua família; 29 (41,43%) referem que pedem sugestões à biblioteca da escola 

e 12 (17,14%) das raparigas também referem as novidades apresentadas pela biblioteca da 

escola.   

Quando questionadas quanto ao livro que mais as marcou (P.28 e 28.1.), 2 (6,45%) das 

raparigas do 5.º respondem um clássico, de um autor muito prestigiado. Ninguém pode deixar de 

o ler e 28 (93,55%) das raparigas referem um supermoderno. No que respeita às raparigas do 6.º 

ano, 4 (15,38%) referem um clássico, de um autor muito prestigiado. Ninguém pode deixar de o ler 

e 22 (84,62%) das raparigas referem que o(s) livro(s) que mais as marcaram trouxeram-lhes 

informação sobre culturas diferentes e coisas que não conheciam. 
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5.3.2. Alunos do 3.º ciclo 

 

CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

A amostra dos alunos inquiridos foi constituída por 83 alunos com contrato de leitura, dos 

quais 21 são do 7.º ano (20 rapazes e 1 menina), 36 do 8.º ano (25 rapazes e 11 raparigas), 25 do 

9.º ano de escolaridade (19 rapazes e 7 raparigas) e por 152 alunos sem contrato de leitura, dos 

quais 66 são do 7.º ano (36 raparigas e 30 rapazes), 39 do 8.º ano (20 raparigas e 19 rapazes) e 

47 do 9.º ano (24raparigas e 23 rapazes) conforme se mostra no gráfico 6. 

 

Gráfico 6 -  Caracterização da Amostra C.C.L. e S.C.L. 

 

 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE DOS PAIS 

 

Nos alunos do 7.º ano com contrato de leitura, 1 (5%) dos pais não sabe ler nem 

escrever, 4 (20%) têm o 1.º ciclo, 10 (50%) têm o 2.º ciclo, 4 (20%) o 3.º ciclo e 1 (5%) o ensino 

secundário. No caso das mães, 1 (5%) não sabe ler nem escrever, 3 (15%) das mães têm o 1.º 

ciclo, 6 (30%) têm o 2.º ciclo, 8 (40%) o 3.º ciclo e 2 (10%) o ensino secundário. No caso da 

menina do 7.º ano, com contrato de leitura, verifica-se que tanto o pai como a mãe têm o 3.º ciclo 

de ensino.   

No que respeita aos alunos do 7.º ano, sem contrato de leitura, verifica-se que, no caso 

dos rapazes, 1 (3,33) dos pais não sabe ler nem escrever, 3 (10%) dos pais têm o 1.º ciclo, 13 

(43,33%) têm o 2.º ciclo, 10 (33,33%) têm o 3.º ciclo e 3 (10%) o ensino secundário. No que 

respeita às mães deste grupo de rapazes, 2 (6,67%) têm o 1.º ciclo, 13 (43,33%) o 2.º ciclo, 12 

(40%) o 3.º ciclo e 3 (10%) o ensino secundário. No que respeita aos pais das raparigas do 7.º 

ano de escolaridade, sem contrato de leitura, verifica-se algo semelhante ao que se verificou. 

Assim, o grupo apresenta 1 (2,78%) pai que não sabe ler nem escrever, 4 (11,11%) dos pais têm 
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o 1.º ciclo, 10 (27,78%) o 2.º ciclo, 14 (38,89%) o 3.º ciclo, 5 (13,89%) o ensino secundário e 2 

(5,56%) o ensino profissional. No que respeita às mães, 3 (8,33%) têm o 1.º ciclo, 13 (36,11%) o 

2.º ciclo, 12 (33,33%) o 3.º ciclo e 7 (19,44%) o ensino secundário e 1 (2,78%) o bacharelato. 

Nos alunos do 8.º ano com contrato de leitura verifica-se que 1 (4%) dos pais não sabe 

ler nem escrever, 3 (12%) têm o 1.º ciclo, 12 (48%) têm o 2.º ciclo, 8 (32%) o 3.º ciclo e 1 (4%) o 

ensino secundário. No caso das mães, 1 (4%) não sabe ler nem escrever 2 (8%) das mães têm o 

1.º ciclo, 6 (24%) têm o 2.º ciclo, 14 (56%) o 3.º ciclo e 2 (8%) o ensino secundário. No que 

respeita aos alunos do 8.º ano, sem contrato de leitura, verifica-se que, no caso dos rapazes, 1 

(5,26%) dos pais não sabe ler nem escrever, 3 (15,79%) dos pais têm o 1.º ciclo, 5 (26,32%) têm 

o 2.º ciclo, 5 (26,32%) têm o 3.º ciclo e 4 (21,05%) o ensino secundário e 1 (5,26%) a licenciatura. 

No que respeita às mães deste grupo de rapazes, 2 (10,53%) têm o 1.º ciclo, 6 (31,58%) o 2.º 

ciclo, 7 (36,84%) o 3.º ciclo, 3 (15,79%) o ensino secundário e 1 (5,26%) a licenciatura. No que 

respeita aos pais das raparigas do 8.º ano de escolaridade, sem contrato de leitura, verifica-se 

algo semelhante ao que se verificou nos rapazes. Assim, o grupo apresenta 1 (5%) pai que não 

sabe ler nem escrever, 4 (20%) dos pais têm o 1.º ciclo, 7 (35%) o 2.º ciclo, 4 (20%) o 3.º ciclo, 3 

(15%) o ensino secundário e 1 (5,56%) o bacharelato. No que respeita às mães, 3 (15%) têm o 1.º 

ciclo, 8 (40%) o 2.º ciclo, 6 (30%) o 3.º ciclo e 2 (10%) o ensino secundário e 1 (5%) a licenciatura. 

Nos alunos do 9.º ano com contrato de leitura, verifica-se que 1 (5,26%) dos pais não 

sabe ler nem escrever, 2 (10,53%) têm o 1.º ciclo, 10 (52,63%) têm o 2.º ciclo e 6 (31,58%) o 3.º 

ciclo. No caso das mães, 2 (10,53%) não sabem ler nem escrever 1 (5,26%) das mães têm o 1.º 

ciclo, 3 (15,79%) têm o 2.º ciclo e 13 (68,42%) têm o 3.º ciclo. No que respeita aos pais das 

raparigas do 9.º ano de escolaridade, com contrato de leitura, verifica-se uma pequena diferença 

relativamente ao que se verificou nos rapazes. Assim, o grupo apresenta 2 (28,57%) pais com o 

2.º ciclo e 5 (71,43%) com o 3.º ciclo. No que respeita às mães, 4 (57,14%) têm o 2.ºciclo, 2 

(28,57%) o 3.º ciclo e 1 (14,29%) o ensino secundário. 

No que respeita aos alunos do 9.º ano, sem contrato de leitura, verifica-se que, no caso 

dos rapazes, 1 (4,35%) dos pais não sabe ler nem escrever, 4 (17,39%) dos pais têm o 1.º ciclo, 4 

(17,39%) têm o 2.º ciclo, 10 (43,48%) têm o 3.º ciclo e 3 (13,04%) o ensino secundário e 1 (4,35%) 

a licenciatura. No que respeita às mães deste grupo de rapazes, 1 (4,35%) não sabe ler nem 

escrever, 3 (13,04%) têm o 1.º ciclo, 5 (21,74%) têm o 2.º ciclo, 11 (47,83%) o 3.º ciclo, 2 (8,7%) o 

ensino secundário e 1 (4,35%) o bacharelato. No que respeita aos pais das raparigas do 9.º ano 

de escolaridade, sem contrato de leitura, verifica-se uma ligeira diferença em relação ao que se 

verificou com os rapazes. Assim, o grupo apresenta 4 (16,67%) com dos pais com o 1.º ciclo, 4 

(16,67%) com o 2.º ciclo, 10 (41,67%) com o 3.º ciclo, 5 (20,83%) o ensino secundário e 1 (4,17%) 

com a licenciatura. No que respeita às mães, 5 (20,83%) têm o 1.º ciclo, 2 (8,33%) o 2.ºciclo, 11 

(46,83%) o 3.º ciclo, e 4 (16,67%) o ensino secundário e 2 (8,33%) a licenciatura. 
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HÁBITOS DE LEITURA EM FAMÍLIA ANTES DO 1.º CICLO 

 

ALUNOS COM CONTRATO DE LEITURA 

 

Quando questionados sobre a leitura de histórias quando eram 

pequenos (P. 1), 2 (10%) dos rapazes do 7.º ano dizem que sim e 18 (90%) 

dizem que não. A menina do 7.º ano com contrato de leitura, refere que não 

lhe liam histórias em pequena. Quando questionados relativamente à 

frequência dessas leituras (P.1.1), os 2 rapazes dizem que apenas às vezes e afirmam ser a mãe 

quem as lia (P.5).  

No caso dos rapazes do 8.º ano, apenas 3 (12 %) referem a leitura de histórias quando 

eram pequenos, os restantes 22 (88%) afirmam que não lhes eram lidas histórias quando eram 

pequenos. Quando questionados sobre a frequência dessas leituras (P.1.1), 1 destes rapazes 

afirma que tal se verificava raramente, 2 referem que essas leituras aconteciam às vezes. Todos 

estes alunos afirmam que quem as lia (P.1.2) era a mãe (100%). No que respeita às raparigas, 9 

(81,82%) referem que não lhes liam histórias quando eram pequenas (P.1) e 2 dizem que as mães 

(P.1.2) lhes liam às vezes (P.1.1) histórias em pequenas.  

No que respeita aos alunos do 9.º ano, 16 (84,21%) referem que não lhes liam histórias 

quando eram pequenos (P.1) e 3 (15,79%) dos rapazes referem que lhes liam histórias em 

pequenos, sendo que 1 refere que tal acontecia com frequência (P.1.1) e 2 dizem que raramente, 

afirmando todos ser a mãe a leitora destas histórias (P.1.2). Das 7 raparigas do 9.º ano, apenas 1 

refere que a mãe (P.1.2) às vezes (P.1.1) lhe lia histórias em pequena (P.1).  

 

ALUNOS SEM CONTRATO DE LEITURA 

 

Quando questionados sobre a leitura de histórias quando eram pequenos (P. 1), 5 

(16,67%) dos rapazes do 7.º ano dizem que sim e 25 (83,33%) dizem que não. Quando 

questionados relativamente à frequência dessas leituras (P.1.1), 1 (20%) dos rapazes refere que 

eram feitas com frequência, 3 (60%) dos rapazes dizem que apenas às vezes e 1 diz que 

raramente. 3 (60%) dos alunos afirmam ser a mãe quem lhes lia as histórias (P.1.2) e 2 (40%) 

referem outro elemento. No caso das raparigas, apenas 7 (19,44%) das 36 dizem que lhes liam 

histórias quando eram pequenas (P.1), sendo que 5 (71,43%) que tal só acontecia às vezes e 2 

(28,57%) dizem que frequentemente (P.1.1).     

No caso dos 19 rapazes do 8.º ano, apenas 4 (21,05 %) referem a leitura de histórias 

quando eram pequenos (P.1), Quando questionados sobre a frequência dessas leituras (P.1.1), 1 

destes rapazes afirma que tal se verificava frequentemente e 3 referem que essas leituras 

P. 1.2 Quem as lia? 

 

- Mãe 

- Pai 

- Outro 

 
 

P. 1 – Liam-te histórias 

quando eras pequeno?  

 

- Sim 

- Não 
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aconteciam às vezes. Todos estes alunos afirmam que quem as lia (P.1.2) era a mãe. No que 

respeita às 20 raparigas do 8.º ano, apenas 5 (25%%) referem que lhes liam histórias quando 

eram pequenas (P.1), sendo que todas dizem que eram as mães (P.1.2) que lhes liam essas 

histórias, o que acontecia frequentemente para 2 (40%) das raparigas e apenas às vezes para as 

outras 3 (60%) (P.1.1).  

No que respeita aos 23 alunos do 9.º ano, apenas 3 (13,04%) referem que lhes liam 

histórias quando eram pequenos (P.1) e apenas 1 (33,33%) dos rapazes refere que tal acontecia 

com frequência (P.1.1), os outros 2 (66,67%) dizem que apenas às vezes lhes eram lidas histórias 

em pequenos, afirmando todos ser a mãe a leitora destas histórias (P.1.2). Nas raparigas temos o 

mesmo cenário que nos rapazes, sendo que das 24 raparigas do 9.º ano, 3 (12,5%) referem que 

lhes liam histórias quando eram pequenas (P.1) e apenas 1 (33,33%) refere que tal acontecia com 

frequência (P.1.1), as outras 2 (66,67%) dizem que apenas às vezes lhes eram lidas histórias em 

pequenos, afirmando todas ser a mãe a leitora destas histórias (P.1.2). 

 

 

 

GÉNEROS LITERÁRIOS NA LEITURA EM FAMÍLIA ANTES DO 1.º CICLO 

ALUNOS COM CONTRATO DE LEITURA 

 

Os 2 alunos do 7.º ano com contrato de leitura referem que 

lhes liam contos tradicionais quando eram pequenos (P.1.3) e 

dizem que gostavam desses momentos de leitura (P.1.4).  

Tal como os rapazes do 7.º ano, os 3 rapazes do 8.º ano 

referem que lhes liam contos tradicionais quando eram pequenos 

(P.1.3), contudo só um refere que gostava desses momentos, os 

outros 2 dizem que só às vezes gostavam dos momentos de 

leitura (P.1.4). As 2 raparigas do 8.º ano dizem que lhes liam 

histórias infantis quando eram pequenas (P.1.3) e ambas afirmam 

que gostavam desses momentos (P.1.4).  

Os 3 rapazes do 9.º ano referem que lhes liam contos tradicionais em pequenos (P.1.3) e 

todos dizem que só às vezes gostavam desses momentos (P.1.4). A menina do 9.º ano refere que 

lhe liam histórias infantis em pequena (P.1.3) e afirma ter gostado desses momentos (P.1.4). 

 

Alunos sem contrato de leitura 

Os 5 alunos do 7.º ano sem contrato de leitura referem que lhes liam histórias infantis 

quando eram pequenos (P.1.3) e dizem que gostavam desses momentos de leitura (P.1.4). O 

mesmo se verifica com as 7 raparigas do 8.º ano. 

P. 1.4. – Gostavas desses momentos? 

 

- Sim 

- Às vezes 

- Não 

 

P. 1.3 – Que género de livros te liam?  

 

- Contos tradicionais 

- Lengalengas 

- Fábulas 

- Histórias Infantis  

- Religiosos ou textos da Bíblia 

- Poesia 

- Outro 
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Tal como os rapazes do 7.º ano, os 4 rapazes do 8.º ano referem que lhes liam histórias 

infantis quando eram pequenos (P.1.3), e todos referem que gostavam desses momentos de 

leitura (P.1.4). O mesmo se verifica com as 5 raparigas do 8.º ano, tanto nos géneros literários As 

2 raparigas do 8.º ano dizem que lhes liam histórias infantis quando eram pequenas (P.1.3) e 

ambas afirmam que gostavam desses momentos (P.1.4).  

Os 3 rapazes do 9.º ano também referem que lhes liam histórias infantis em pequenos 

(P.1.3) e todos dizem que gostavam desses momentos (P.1.4). O mesmo se verifica com as 3 

raparigas do 9.º ano. 

 

A LEITURA NO JARDIM DE INFÂNCIA 

 

Gráfico 7 - P. 2. Frequência do Jardim de Infância nos alunos do 3.º ciclo 

 
Legenda: C.C.L. – Com contrato de leitura; S.C.L.- Sem contrato de leitura 

 

Do grupo de alunos com contrato de leitura, 

destacam-se os rapazes do 7.º ano, com 70% a 

afirmarem não ter frequentado o J.I. (14 dos 20 

alunos) (P.2). Nos restantes anos letivos a 

frequência do J.I. é superior a 67% nos rapazes e 

superior a 82% nas raparigas de todos os anos 

letivos.   

No que respeita ao grupo de alunos sem 

contrato de leitura, verifica-se uma tendência diversa da anterior, com 22 (73,33%) dos 30 rapazes 

e 30 (83,33%) das 36 raparigas do 7.º ano a referirem ter frequentado o J.I. Nos alunos do 8.º ano 

verifica-se a mesma tendência com 16 (84,21%) dos 19 rapazes e 18 (90%) das 20 raparigas a 

dizerem ter frequentado o J.I. No 9.º ano encontramos o mesmo cenário, com 19 (82,61%) dos 

rapazes e 20 (83,33%) das raparigas a afirmarem ter frequentado o J.I. (P.2.).  

P. 2.1. Se sim em que tipo de atividades de leitura 

participavas?  

 

- Encontros com escritores 

- Leitura de um livro e sua partilha com colegas. 

- Hora do conto 

- Momentos de leitura promovidos com o envolvimento 

dos pais.  

- Biblioteca de turma 

- Outras. 
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ALUNOS COM CONTRATO DE LEITURA 

 

Quando questionados sobre as atividades de leitura em 

que participaram no J.I. (P.2.1), os 6 alunos do 7.º ano que 

frequentaram o J.I. referem ter participado na hora do conto e 1 também refere a participação em 

momentos de leitura promovidos com o envolvimento dos pais (P.2.1). Destes 6 alunos, apenas 1 

refere ter gostado dessas atividades, sendo que 4 (66,67%) referem apenas ter gostado às vezes 

das atividades de leitura e 1 (16,67%) diz não ter gostado (P.2.2). A rapariga do 7.º ano, que 

frequentaram o J.I., refere ter participado na hora do conto e na biblioteca de turma (P.2.1) e 

afirma ter gostado às vezes dessas atividades de leitura (P.2.2).  

Os 2 alunos do 8.º ano que frequentaram o J.I. referem ter participado na hora do conto e 

na biblioteca de turma e 1 deles refere ainda a participação em encontros com escritores e em 

momentos de leitura promovidos com o envolvimento dos pais (P.2.1), sendo que ambos dizem 

ter gostado às vezes desses momentos de leitura (P.2.2). No que respeita as 9 raparigas, que 

frequentaram o J.I., referem a participação na hora do conto e na biblioteca de turma e 2 também 

referem ter participado em encontros com escritores e em momentos de leitura promovidos com o 

envolvimento dos pais (P.2.1). Quando questionadas sobre se gostavam dessas atividades 

(P.2.2), 2 (18,18%) dizem que sim, 5 (45,45%) referem que às vezes e 2 (18,18%) dizem que não 

gostavam das referidas atividades.  

Nos 13 alunos do 9.º ano verifica-se o mesmo que nos alunos dos restantes anos letivos. 

Todos os alunos referem ter participado na hora do conto, 10 dos alunos referem a participação 

na biblioteca de turma e 2 referem a participação em encontros com escritores e em momentos de 

leitura promovidos com o envolvimento dos pais (P.2.1). Destes 13 alunos, 4 (38,46%) referem ter 

gostado dessas atividades, 2 (15,38%) referem apenas ter gostado às vezes das atividades de 

leitura e 6 (46,15%) dizem não ter gostado (P.2.2). No que respeita às 6 raparigas, 1 refere ter 

participado em encontros com escritores, 5 dizem ter participado na hora do conto e as 6 afirmam 

ter participado na biblioteca de turma (P.2.1). Destes 6 alunas, 3 (50%) referem ter gostado 

dessas atividades, 2 (33,33 %) referem apenas ter gostado às vezes das atividades de leitura e 1 

(16,66%) diz não ter gostado (P.2.2). 

 

ALUNOS SEM CONTRATO DE LEITURA 

 

Quando questionados sobre as atividades de leitura em que participaram no J.I. (P.2.1), os 

alunos do 7.º ano fazem as seguintes referências: 1 (2,86% das escolhas) refere a participação 

em encontros com escritores; 8 (22,86%) referem a leitura de um livro e a sua partilha com 

colegas; todos os 22 (62,86% das escolhas) alunos referem a hora do conto; 4 (11,43%) referem a 

P. 2.2. Gostavas dessas 

atividades? 

 

- Sim 

- Às vezes 

- Não 
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participação em momentos de leitura promovidos com o envolvimento dos pais. 18 (81,82%) 

destes alunos afirmam ter gostado dessas atividades e 4 (18,18%) referem que só gostavam às 

vezes (P.2.2). No que respeita às raparigas do 7.º ano, 30 (96,77%) das 31 alunas referem ter 

participado na hora do conto e 1 (3,23% das escolhas) refere ter participado em momentos de 

leitura promovidos com o envolvimento dos pais (P.2.1). Todas as 31 alunas do 7.º ano afirmam 

ter gostado dessas atividades de leitura (P.2.2).  

Dos 18 alunos do 8.º ano que frequentaram o J.I., 16 (88,89%) referem ter participado na 

hora do conto e 2 (11,11%) referem a participação em momentos de leitura promovidos com o 

envolvimento dos pais (P.2.1), sendo que todos estes alunos dizem ter gostado desses momentos 

de leitura (P.2.2). No que respeita às raparigas, 18 (90%) das 20 alunas, que frequentaram o J.I., 

referem a participação na hora do conto e 2 (10%) em momentos de leitura promovidos com o 

envolvimento dos pais (P.2.1). Também aqui se verifica que todas as alunas referem ter gostado 

dos momentos de leitura (P.2.2). 

Nos alunos do 9.º ano verifica-se o mesmo cenário que nos anos letivos anteriores, com 19 

(90,48%) dos 21 alunos a referirem ter participado na hora do conto e 2 (9,52%) a referirem a 

participação em momentos de leitura promovidos com o envolvimento dos pais (P.2.1). O mesmo 

se verificou com as raparigas com 20 (90,91%) das 22 alunas a referirem a participação na hora 

do conto e 2 (9,09%) a referirem a participação em momentos de leitura promovidos com o 

envolvimento dos pais (P.2.1). Todos os rapazes e raparigas do 9.º ano referem ter gostado 

destes momentos (P.2.2). 

 

A LEITURA NO 1.º CICLO 

ALUNOS COM CONTRATO DE LEITURA 

 

No que respeita à participação em atividades de 

leitura no 1.º ciclo, dos 20 alunos do 7.º ano com contrato de 

leitura, todos referem ter participado na leitura de um livro e 

sua partilha com colegas (62,5% das referências), 11 referem 

a participação na biblioteca de turma (34,38% das referências) 

e 1 menciona encontros com escritores (com 3,13% das 

referências) (P.3). Dez destes alunos dizem que gostaram 

dessas atividades, 4 referem que só às vezes gostaram dessa 

atividade e 6 afirmam não ter gostado (P.3.1). A rapariga do 7.º ano refere ter participado na 

leitura de um livro e sua partilha com os colegas, na hora do conto e na biblioteca de turma (P.3), 

contudo refere ter gostado apenas às vezes dessas atividades (P. 3.1).     

P. 3.1. Gostavas dessas atividades? 
 
- Sim 
- Às vezes 
- Não 

 

P. 3. No 1.º Ciclo, em que atividades de 

leitura participavas?  

 

- Encontros com escritores 

- Leitura de um livro e sua partilha com 

colegas. 

- Hora do conto 

- Momentos de leitura promovidos com o 

envolvimento dos pais.  

- Biblioteca de turma 

- Outras 

- Outro 
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No que respeita aos 25 alunos do 8.º ano, 2 referem a participação em encontros com 

escritores (5,26% das escolhas), os 25 alunos referem a leitura de um livro e sua partilha com 

colegas (65,79% das escolhas), 5 mencionam a participação na hora do conto (13,16% das 

escolhas) e 6 alunos referem a participação na biblioteca de turma (com 15,79% das escolhas) 

(P.3). Quando lhes é colocada a questão gostavas dessas atividades (P.3.1), 5 (20%) dos alunos 

respondem sim, 14 (56%) referem que só às vezes e 6 (24%) referem não ter gostado. As 11 

raparigas do 8.º ano referem ter participado na leitura de um livro e sua partilha com os colegas, 

(44% das referências), 9 referem a participação na biblioteca de turma (36% das referências) e 2 

referem a participação em encontros com escritores e em momentos de leitura promovidos com o 

envolvimento dos pais (8% de referências em cada atividade).  

Os 19 alunos do 9.º ano referem a participação na leitura de um livro e sua partilha com 

colegas (48,72% das escolhas), 10 dos alunos referem a participação na biblioteca de turma 

(25,64% das referências) e 2 referem a participação em encontros com escritores e em momentos 

de leitura promovidos com o envolvimento dos pais (5,13% de referências em cada atividade). As 

7 raparigas do 9.º ano referem ter participado na leitura de um livro e sua partilha com os colegas, 

(70% das referências), 2 referem a participação na biblioteca de turma (20% das referências) e 1 

refere a participação em encontros com escritores (10% das referências).  

 

   ALUNOS SEM CONTRATO DE LEITURA 

 

No que respeita à participação em atividades de leitura no 1.º ciclo (P.3), dos 30 alunos do 

7.º ano sem contrato de leitura, todos referem ter participado na leitura de um livro e sua partilha 

com colegas (62,5% das referências), 10 referem a participação na biblioteca de turma (20,83% 

das referências), 2 mencionam encontros com escritores (com 4,17% das referências), 5 referem 

a participação na hora do conto (10,42%) e 1 refere a participação em momentos de leitura 

promovidos com o envolvimento dos pais (2,08% de referências). Destes 30 alunos, 23 (76,67%) 

dizem que gostaram dessas atividades, 4 (13,33%) referem que só às vezes gostaram dessas 

atividades e 3 (10%) afirmam não ter gostado (P.3.1). Das 36 raparigas do 7.º ano, 30 referem ter 

participado na leitura de um livro e sua partilha com os colegas (78,95% das referências), 3 

referem a participação na hora do conto (7,89% das referências), 2 referem a participação em 

encontros com escritores e na biblioteca de turma (5,26% das referências em cada atividade) e 1 

menciona a participação em momentos de leitura promovidos com o envolvimento dos pais 

(2,63% de referências) (P.3). Destas 36 alunas, 29 (80,56%) referem ter gostado das atividades e 

7 (19,44%) apenas às vezes (P.3.1).     

 

No que respeita aos 19 alunos do 8.º ano, 1 refere a participação em encontros com 

escritores (3,45% das escolhas), os 19 alunos referem a leitura de um livro e sua partilha com 



 190 

colegas (65,52% das escolhas), 3 mencionam a participação na hora do conto (10,34% das 

escolhas), 1 menciona a participação em momentos de leitura promovidos com o envolvimento 

dos pais (3,45% de referências) e 5 alunos referem a participação na biblioteca de turma (com 

17,24% das escolhas) (P.3). Quando lhes é colocada a questão gostavas dessas atividades 

(P.3.1), 15 (78,95%) dos alunos respondem sim e 4 (21,05%) refere que só às vezes, sendo que 

nenhum aluno refere não ter gostado das atividades de leitura. As 20 raparigas do 8.º ano referem 

ter participado na leitura de um livro e sua partilha com os colegas e na biblioteca de turma, 

(42,25% das referências em cada atividade), 2 referem a participação em encontros com 

escritores (4,26% de referências), 4 mencionam a participação na hora do conto (8,51% das 

referências) e 1 refere a participação em momentos de leitura promovidos com o envolvimento 

dos pais (2,13% de referências). Das 20 alunas, 16 (80%) afirmam ter gostado das atividades e 4 

(20%) referem ter gostado às vezes dessas atividades, sendo que nenhuma menciona não ter 

gostado. 

Os 23 alunos do 9.º ano referem a participação na leitura de um livro e sua partilha com 

colegas (52,27% das escolhas), 12 dos alunos referem a participação na biblioteca de turma 

(27,27% das referências) e 6 referem a participação em encontros com escritores (13,64% das 

escolhas, 1 refere a participação em momentos de leitura promovidos com o envolvimento dos 

pais (52,27% de referências) e 2 referem a participação na hora do conto (4,55% das referências) 

(P.3). Dos 23 alunos, 17 (73,91%) afirmam ter gostado das atividades, 4 (17,39%) referem ter 

gostado às vezes dessas atividades e 2 dizem não ter gostado das atividades de leitura (P.3.1). 

As 24 raparigas do 9.º ano referem ter participado na leitura de um livro e sua partilha com 

os colegas, (63,16% das referências), 12 referem a participação na biblioteca de turma (31,58% 

das referências) e 2 referem a participação em momentos de leitura promovidos com o 

envolvimento dos pais (5,26% das referências) (P.3). Das 24 alunas, 20 (83,33%) afirmam ter 

gostado das atividades, 2 (8,33%) referem ter gostado às vezes dessas atividades e 2 (8,33%) 

dizem não ter gostado das atividades de leitura (P.3.1) 

 

APRENDIZAGEM DA LEITURA 

 

ALUNOS COM CONTRATO DE LEITURA 

 

RAPAZES: 

 

Os 20 rapazes do 7.º ano têm a perceção de que a sua aprendizagem da leitura (P.4) foi 

Difícil, para 6 (30%) dos alunos Muito difícil, para 14 (70%), considerando 2 (10%) dos rapazes 

que atualmente leem com facilidade e 18 (90%) dos alunos consideram que leem com dificuldade 

P. 4 – Como caraterizas a tua 

aprendizagem da leitura?  

 

- Muito fácil 

- Fácil. 

- Razoável 

- Difícil.  

- Muito difícil 
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(P. 5). Para 18 (90%) destes alunos, a leitura autónoma de livros 

(P.6) só se verificou no 4.º ano e para os outros 2 (10%), no 3.º 

ano de escolaridade. 

Dos 25 rapazes do 8.º ano, 15 (60%) caracterizam a sua 

aprendizagem da leitura como muito difícil, 5 (20%) como difícil, 3 

(12%) como razoável e 2 (8%) como fácil (P.4). Dos 25 alunos, 

23 (85,19%) referem que atualmente leem com dificuldade, 2 (7,41%) referem que leem com 

facilidade e 2 (7,41%) afirmam que leem com correção (P.5). Quando questionados relativamente 

à autonomia na leitura, 18 (72%) dos alunos referem que começaram a ler livros sozinhos apenas 

no 4.º ano, 5 (29%) no 3.º ano e 2 (8%) no 2.º ano (P.6). 

 Dos 19 alunos do 9.º ano, 10 (52,63%) consideram que a sua aprendizagem da leitura foi 

muito difícil, 5 (26,32%) consideram que foi difícil, 2 (10,53%) 

consideram que foi razoável e os restantes 2 (10,52%) alunos 

consideram que foi fácil (P.4). No que respeita à perceção das 

suas atuais competências de leitura, 2 (9,52%) dos alunos 

consideram que atualmente leem com facilidade, 17 (80,95%) 

referem que leem com dificuldade e 2 (9,52%) referem que leem com correção (P.5). Quando 

questionados relativamente ao ano letivo em que começaram a fazer leitura autónoma de livros 

(P.6), 9 (47,37%) referem o 4.º ano, 8 (42,11%) referem o 3.º ano e 2 (10,53%) o 2.º ano. 

 

 RAPARIGAS: 

 

 A rapariga do 7.º ano diz que a sua aprendizagem da leitura foi muito difícil (P.4), 

considerando que atualmente lê com dificuldade (P.5) e diz que começou a ler livros sozinha 

apenas no 4.º ano de escolaridade (P.6). 

Das 11 raparigas do 8.º ano, 5 (45,45%) caracterizam a sua aprendizagem da leitura como 

muito difícil, 2 (18,18%) como difícil, 2 (18,18%) como razoável e 2 (18,18%) como fácil (P.4). Das 

11 alunas, 9 (69,23%) referem que atualmente leem com dificuldade, 2 (15,38%) referem que 

leem com facilidade e 2 (15,38%) afirmam que leem com correção (P. 5). Quando questionadas 

relativamente à autonomia na leitura, 7 (63,64%) das alunas referem que começaram a ler livros 

sozinhas apenas no 4.º ano, 2 (18,18%) no 3.º ano e 2 (18,18%) no 2.º ano (P.6). 

 Das 7 alunas do 9.º ano, 4 (57,14%) consideram que a sua aprendizagem da leitura foi 

muito difícil, 5 (71,43%) consideram que foi difíci, e 2 (28,57%) consideram que foi razoável 

(P.14). No que respeita à perceção das suas atuais competências de leitura, as 7 alunas referem 

que leem com dificuldade (P.5). Quando questionadas relativamente ao ano letivo em que 

começaram a fazer leitura autónoma de livros (P.6), 4 (57,14%) referem o 4.º ano e 8 (42,86%) 

referem o 3.º ano. 

P. 6. Quando começaste a ler livros  

sozinho?  

 

- 1.º Ano 

- 2º Ano 

- 3º Ano 

- 4º Ano 

 

P. 5. Atualmente lês com?  

 

- Facilidade 

- Dificuldade 

- Correção 

- Fluência 

- Expressividade 

- Respeito pela pontuação. 
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ALUNOS SEM CONTRATO DE LEITURA 

 

RAPAZES: 

 

Os 30 rapazes do 7.º ano têm a perceção de que a sua aprendizagem da leitura (P.4). Foi 

Difícil para 3 (10%) dos alunos, Muito difícil, para 2 (6,67%), razoável para 12 (40%), fácil para 11 

(36,67%) e muito fácil para 2 (6,67%), considerando 21 dos rapazes que atualmente leem com 

facilidade (41,18% das escolhas), 9 dos alunos respondem que leem com dificuldade (17,65% das 

escolhas), 16 consideram que leem com correção (31,37%) e 5 alunos consideram que leem com 

respeito pela pontuação (9,80%) (P. 5). Para 2 (6,67%) destes alunos, a leitura autónoma de livros 

(P.6) verificou-se no 4.º ano, para 25 (83,33%) dos alunos no 3.º ano de escolaridade e para 3 

(10%) dos rapazes no 2.º ano.  

Dos 19 rapazes do 8.º ano, 1 (5,26%) caracteriza a sua aprendizagem da leitura como 

muito difícil, 3 (15,79%) consideram difícil, 7 (36,84%) razoável, 6 (31,58%) fácil e 2 (10,53%) 

como muito fácil (P.4). Dos 19 alunos, 4 (21,05%) referem que atualmente leem com dificuldade e 

15 (78,95%) referem que leem com facilidade (P. 5). Quando questionados relativamente à 

autonomia na leitura, 1 (5,26%) dos alunos refere que começou a ler livros sozinho apenas no 4.º 

ano, 14 (73,68%) referem no 3.º ano e 4 (21,05%) no 2.º ano (P.6). 

Dos 23 alunos do 9.º ano, 2 (8,7%) consideram que a sua aprendizagem da leitura foi 

muito difícil, 3 (13,04%) consideram que foi difícil, 10 (43,48%) consideram que foi razoável, 6 

(26,09%) consideram que foi fácil e os restantes 2 (8,7%) consideram que foi muito fácil (P.4). No 

que respeita à perceção das suas atuais competências de leitura, 16 (69,57%) dos alunos 

consideram que atualmente leem com facilidade e 7 (30,43%) referem que leem com dificuldade 

(P.5). Quando questionados relativamente ao ano letivo em que começaram a fazer leitura 

autónoma de livros (P.6), 5 (21,74%) referem o 4.º ano, 16 (69,57%) referem o 3.º ano e 2 (8,7%) 

o 2.º ano. 

 

 

  RAPARIGAS: 

 

As 36 raparigas do 7.º ano têm a perceção de que a sua aprendizagem da leitura (P. 4) foi 

Difícil para 2 (5,56%) das alunas, Muito difícil  para 3 (8,33%), razoável para 11 (30,56%), fácil 

para 10 (27,78%) e muito fácil para as restantes 10 (27,78%), considerando 26 das raparigas que 

atualmente leem com facilidade (29,55% das escolhas), 10 das alunas consideram que leem com 

dificuldade (11,36% das escolhas), 26 consideram que leem com correção (29,55%), 10 

consideram que leem com fluência (11,36%), 6 referem que leem com expressividade 86,82%) e 
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10 alunas consideram que leem com respeito pela pontuação (11,36%) (P. 5). Para 5 (13,89%) 

destas alunas, a leitura autónoma de livros (P.6) verificou-se no 4.º ano, para 11 (30,56%) das 

alunas no 3.º ano de escolaridade e para 20 (55,56%) das raparigas no 2.º ano.  

Das 20 raparigas do 8.º ano, 2 (10%) caracterizam a sua aprendizagem da leitura como 

muito difícil, 2 (10%) como difícil, 3 (15%) como razoável, 10 (50%) como fácil e 3 (15%) como 

muito fácil (P.4). Das 20 alunas, 4 (11,11%) referem que atualmente leem com dificuldade, 16 

(44,44%) referem que leem com facilidade e 16 (44,44%) referem que leem com correção (P. 5). 

Quando questionadas relativamente à autonomia na leitura, 2 (10%) das alunas referem que 

começaram a ler livros sozinhas apenas no 4.º ano, 2 (10%) no 3.º ano e 16 (80%) no 2.º ano 

(P.6). 

 Das 24 alunas do 9.º ano, 2 (8,33%) consideram que a sua aprendizagem da leitura foi 

muito difícil, 3 (12,5%) consideram que foi difícil, 9 (37,5%) consideram que foi razoável, 6 (25%) 

consideram que foi fácil e as restantes 4 (16,67%) consideram que foi muito fácil (P.4). No que 

respeita à perceção das suas atuais competências de leitura, 18 das alunas consideram que 

atualmente leem com facilidade (42,86%) e 6 referem que leem com dificuldade (14,29%) e 18 

com correção (42,86%) (P.5). Quando questionadas relativamente ao ano letivo em que 

começaram a fazer leitura autónoma de livros (P.6), 2 (8,33%) referem o 4.º ano, 10 (41,67%) 

referem o 3.º ano e 12 (50%) o 2.º ano. 

 

 

RELAÇÃO ATUAL COM A LEITURA 

 

ALUNOS COM CONTRATO DE LEITURA 

 

RAPAZES: 

 

Dos 20 rapazes do 7.º ano, 3 (15%) afirmam não ter lido 

nenhum livro de leitura não obrigatória e 17 (85%) dizem ter lido 

entre 1 e 5 livros (P.7). No que respeita aos livros de leitura 

obrigatória, do PNL, apenas 6 dos alunos referem ter lido 1 livro, 

os restantes 14 alunos afirmam não ter lido nenhum livro (P. 8). 

Esta relação de distância com a leitura é reforçada pelos alunos 

ao afirmarem gostar pouco (6 alunos) ou nada de ler (14 alunos) 

(P.9).  

No que respeita aos 25 rapazes do 8.º ano, 3 (12%) afirmam não ter lido qualquer livro de 

leitura não obrigatória (P.7), 20 (80%) dos alunos referem ter lido entre 1 e 5 livros não 

obrigatórios e 2 (8%) referem ter lido entre 6 e 10 livros. No que respeita aos livros do PNL, 

P. 8. Quantos livros, da leitura 

obrigatória (do PNL), leste este 

ano?  

 

- Nenhum 

- 1 livro 

- 2 livros 

- 3 livros 

- 4 livros 

- Mais de 4 livros 

 

 

P. 7. Quantos livros já leste, 

excetuando os livros da leitura 

obrigatória do PNL?  

 

- Nenhum 

- Entre 1 e 5 

- Entre 8 a 10 

- Entre 11 e 20 

- Entre 21 e 30 

- Mais de 30 
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apenas 5 dos alunos referem a leitura de 1 livro, os restantes 20 alunos 

afirmam não ter feito qualquer leitura obrigatória (P.8). No que respeita 

ao gosto pela leitura (P.9), encontramos um cenário semelhante ao 

verificado nos alunos do 7.º ano, com 15 (60%) dos alunos a afirmarem 

não gostar nada de ler, 8 (32%) a dizerem gostar pouco de ler e 2 (8%) a 

afirmarem gostar razoavelmente de leitura.  

Quanto aos 19 rapazes do 8.º ano, 6 (31,58%) afirmam não 

ter lido qualquer livro de leitura não obrigatória (P.7) e 13 (68,42%) 

dos alunos referem ter lido entre 1 e 5 livros não obrigatórios. No 

que respeita aos livros do PNL, apenas 1 dos alunos refere a leitura 

de 1 livro, os restantes 18 alunos afirmam não ter feito qualquer 

leitura obrigatória (P.8). No que respeita ao gosto pela leitura (P.9), 

encontramos um cenário semelhante ao verificado nos alunos dos 

outros anos letivos, ainda que neste grupo a falta de gosto pela 

leitura seja mais acentuada. Assim temos 17 (89,47%) dos alunos a 

afirmaremem não gostar nada de ler e 2 (10,53%) a dizerem gostar 

pouco de ler.  

Quando questionados sobre os motivos pelos quais gostam 

pouco ou mesmo nada da leitura (P.9.1), estes alunos apresentam 

múltiplas razões para a sua relação negativa para com a leitura. 

Assim, os 20 rapazes do 7.º ano afirmam gostar pouco ou nada de 

ler porque a leitura é uma atividade aborrecida e não gosto dos livros de leitura obrigatória 

(21,28% das escolhas em cada item). Em 18 dos rapazes encontram-se as seguintes referências: 

normalmente não compreendo o que leio e porque sou obrigado a ler os livros do PNL, não tenho 

vontade de escolher outros (19,15% das escolhas em cada item); em 14 dos rapazes encontra-se 

a referência  demora muito tempo e não tenho paciência (14,89% das escolhas) e 4 dos rapazes 

refere também que não leio bem (4,26% das escolhas).  

Os rapazes do 8.º ano apresentam as seguintes motivações para gostar pouco ou nada de 

leitura: os 23 alunos referem que é uma atividade aborrecida (20% das escolhas); 20 referem que 

demora muito tempo e não tenho paciência (17,39% das escolhas); 22 referem que normalmente 

não compreendo o que leio (19,13% das escolhas); 18 dizem não gosto dos livros de leitura 

obrigatória e afirmam que porque sou obrigado a ler os livros do PNL, não tenho vontade de 

escolher outros (15,65% das escolhas em cada item), e 14 referem a opção não leio bem (12,17% 

das escolhas). 

Os rapazes do 9.º ano apresentam as seguintes motivações para gostar pouco ou nada de 

leitura: os 19 alunos referem que é uma atividade aborrecida e que demora muito tempo e não 

tenho paciência (18,45% das escolhas em cada item); 17 referem normalmente não compreendo 

P. 9. Gostas de ler?  

 

- Muito 

- Razoavelmente 

- Pouco 

- Nada 

 

P. 9.1. Se na pergunta 

anterior escolheste pouco ou 

nada, indica o(s) motivo(s) 

por que não gostas de ler?  

 

- É uma atividade aborrecida. 

- Cansa a vista e faz dores de 

cabeça. 

- Demora muito tempo e não 

tenho paciência; 

- Normalmente não 

compreendo o que leio; 

- Não gosto dos livros de 

leitura obrigatória; 

- Porque sou obrigado a ler os 

livros do PNL, não tenho 

vontade de escolher outros; 

- Ninguém me motiva a ler; 

- Nunca encontrei um livro de 

que gostasse muito; 

- Não leio bem; 

- Nenhum tema me interessa; 

- Prefiro ocupar-me com 

outras tarefas; 

- Outro.  
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o que leio, não gosto dos livros de leitura obrigatória e afirmam que porque sou obrigado a ler os 

livros do PNL, não tenho vontade de escolher outros (16,5% das escolhas em cada item); 8 

referem a opção não leio bem (7,77% das escolhas) e 6 prefiro ocupar-me de outras atividades 

(5,83% das escolhas).  

 

RAPARIGAS: 

 

 

A rapariga do 7.º ano afirma não ter lido nenhum livro de leitura não obrigatória (P.7) ou 

obrigatória, do PNL (P.8). Esta relação de distância com a leitura é reforçada pela aluna ao 

afirmarem não gostar nada de ler (P.9) pelas seguintes razões:  é uma atividade aborrecida; 

demora muito tempo e não tenho paciência; normalmente não compreendo o que leio; não gosto 

de livros de leitura obrigatória; porque sou obrigada a ler livros do PNL, não tenho vontade de 

escolher outros; não leio bem (P.9.1).  

Todas as 11 raparigas do 8.º ano afirmam ter lido entre 1 e 5 livros de leitura não 

obrigatória (P.7), contudo todas dizem não ter lido nenhum livro do PNL (P.8). No que respeita ao 

gosto pela leitura (P.9), encontramos um cenário semelhante ao verificado nos rapazes, ainda que 

neste grupo a falta de gosto pela leitura seja mais acentuada. Assim temos 9 (81,82%) das alunas 

a afirmarem não gostar nada de ler e 2 (18,18%) a dizerem gostar pouco de ler. Quando 

questionadas acerca das razões do seu afastamento da leitura (P.9.1), as alunas dão as seguintes 

respostas: as 11 alunas referem que ler é uma atividade aborrecida, demora muito tempo e não 

tenho paciência, não gosto dos livros de leitura obrigatória, porque sou obrigada a ler os livros do 

PNL, não tenho vontade de ler outros; 9 das raparigas fazem as seguintes referências 

normalmente não compreendo o que leio e não leio bem.  

Todas as 11 raparigas do 8.º ano afirmam ter lido entre 1 e 5 livros de leitura não 

obrigatória (P.7), contudo todas dizem não ter lido nenhum livro do PNL (P.8). No que respeita ao 

gosto pela leitura (P.9), encontramos um cenário semelhante ao verificado nos rapazes, ainda que 

neste grupo a falta de gosto pela leitura seja mais acentuada. Assim temos 9 (81,82%) das alunas 

a afirmarem não gostar nada de ler e 2 (18,18%) a dizerem gostar pouco de ler. Quando 

questionadas acerca das razões do seu afastamento da leitura (P.9.1), as alunas dão as seguintes 

respostas: as 11 alunas referem que ler é uma atividade aborrecida, demora muito tempo e não 

tenho paciência, não gosto dos livros de leitura obrigatória, porque sou obrigada a ler os livros do 

PNL, não tenho vontade de ler outros; 9 das raparigas fazem as seguintes referências 

normalmente não compreendo o que leio e não leio bem.  

Tal como as raparigas do 8.º ano, todas as 7 raparigas do 9.º ano afirmam ter lido entre 1 e 

5 livros de leitura não obrigatória (P.7), contudo todas dizem não ter lido nenhum livro do PNL (P. 

8). No que respeita ao gosto pela leitura (P.9), encontramos um cenário semelhante ao verificado 
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nos rapazes. Assim temos 5 (71,43%) das alunas a afirmarem não gostar nada de ler e 2 

(28,57%) a dizerem gostar pouco de ler. Quando questionadas acerca das razões do seu 

afastamento da leitura (P.9.1), as alunas dão as seguintes respostas: as 7 alunas referem que ler 

é uma atividade aborrecida, demora muito tempo e não tenho paciência, normalmente não 

compreendo o que leio, não gosto dos livros de leitura obrigatória; 6 das alunas referem que  

porque sou obrigada a ler os livros do PNL, não tenho vontade de ler outros; 5 das raparigas 

referem não leio bem.  

 

ALUNOS SEM CONTRATO DE LEITURA 

 

RAPAZES:  

 

Nos alunos sem contrato de leitura verifica-se um cenário bem diferente no que se refere à 

relação com a leitura. Na leitura de livros sem carácter de obrigatoriedade (P. 7), os rapazes do 

7.º ano fazem as seguintes referências: 2 (6,67%) referem ter lido entre 6 e 10 livros; 12 (40%) 

entre 11 e 20 livros; 12 (40%) entre 21 e 30 livros e 4 (13,13%) referem ter lido mais de 30 livros. 

Quando questionados relativamente ao número de livros lidos do PNL (P.8), 1 (3,33%) dos alunos 

afirma ter lido 1 livro, 11 (36,67%) afirmam ter lido 2 livros e 18 (60%) referem ter lido 3 livros 

obrigatórios, do PNL. O gosto pela leitura (P.9) também aparece como nota positiva neste grupo 

de rapazes, com 10 (33,33%) a afirmarem gostar muito de ler, 12 (40%) a referirem gostar 

razoavelmente da leitura, 6 (20%) a afirmarem gostar pouco de ler e 2 (6,67%) a referirem não 

gostar nada de ler. 

Os 8 rapazes que afirmarem gostar pouco ou nada de ler apresentam como motivos para a 

sua relação pouco favorável à leitura as seguintes opções (P. 9.1): para os 8 rapazes a leitura é 

uma atividade aborrecida; 1 refere que cansa a vista e faz dor de cabeça; 5 sublinham que 

demora muito tempo e não tenho paciência; 2 dizem normalmente não compreendo o que leio; 4 

dizem não gosto dos livros de leitura obrigatória; 6 afirmam que porque sou obrigado a ler os livros 

do PNL, não tenho vontade de escolher outros e 2 sublinham não leio bem. 

Aos 10 rapazes que afirmam gostar muito de ler e aos 12 que afirmam gostar 

razoavelmente da leitura, foi-lhes solicitado que assinalassem as razões que influenciaram o seu 

gosto pela leitura (P.9.2), a que os alunos assinalam as seguintes opções: os 22 alunos referem a 

influência dos professores (36,07% das escolhas); 4 referem a influência dos amigos (6,56%); 1 

assinala a influência dos pais ou outros familiares (1,64%); 18 respondem porque na turma 

falamos de leituras e quero acompanhas as conversas (29,51%), 6 afirmam porque me divirto a ler 

(16,39%) e 10 sublinham para aprender coisas novas (16,39%). 

Na leitura de livros sem carácter de obrigatoriedade (P. 7), os rapazes do 8.º ano fazem as 

seguintes referências: 2 (10,53%) referem ter lido entre 6 e 10 livros; 7 (36,84%) entre 11 e 20 



 197 

livros; 5 (26,32%) entre 21 e 30 livros e 5 (26,32%) referem ter lido mais de 30 livros. Quando 

questionados relativamente ao número de livros lidos do PNL (P.8), 4 (21,05%) dos alunos afirma 

ter lido 1 livro, 13 (68,42%) afirmam ter lido 2 livros e 2 (10,53%) referem ter lido 3 livros 

obrigatórios, do PNL. O gosto pela leitura (P.9) também aparece como nota positiva neste grupo 

de rapazes, com 2 (10,53%) a afirmarem gostar muito de ler, 13 (68,42%) a referirem gostar 

razoavelmente da leitura, 3 (15,79%) a afirmarem gostar pouco de ler e 1 (5,26%) a referirem não 

gostar nada de ler. 

Os 4 rapazes que afirmam gostar pouco ou nada de ler apresentam como motivos para a 

sua relação pouco favorável à leitura as seguintes opções (P. 9.1): para os 4 rapazes a leitura é 

uma atividade aborrecida, demora muito tempo e não tenho 

paciência, não gosto dos livros de leitura obrigatória, porque 

sou obrigado a ler os livros do PNL, não tenho vontade de 

escolher outros e prefiro ocupar-me com outras tarefas; 1 

refere que cansa a vista e faz dor de cabeça; 2 dizem 

normalmente não compreendo o que leio e não leio bem.  

Aos 2 rapazes que afirmam gostar muito de ler e aos 

13 que afirmam gostar razoavelmente da leitura, foi-lhes 

solicitado que assinalassem as razões que influenciaram o 

seu gosto pela leitura (P.9.2), a que assinalam as seguintes opções: os 15 alunos referem a 

influência dos professores (33,33%) e porque na turma falamos de leituras e quero acompanhar 

as conversas (33,33%); 3 referem a influência dos amigos (6,67%); 2 afirmam porque me divirto a 

ler (4,44%) e 10 sublinham para aprender coisas novas (22,22%). 

Na leitura de livros sem carácter de obrigatoriedade (P. 7), os rapazes do 9.º ano fazem as 

seguintes referências: 7 (30,43%) referem ter lido entre 6 e 10 livros; 8 (34,78%) entre 11 e 20 

livros; 6 (26,09%) entre 21 e 30 livros e 2 (8,7%) referem ter lido mais de 30 livros. Quando 

questionados relativamente ao número de livros lido do PNL (P.8), 2 (8,7%) dos alunos referem 

não ter lido nenhum livro, 3 (13,04%) dos alunos afirmam ter lido 1 livro, 16 (69,57%) afirmam ter 

lido 2 livros e 2 (8,7%) referem ter lido 3 livros obrigatórios, do PNL. O gosto pela leitura (P.9) 

também aparece como nota positiva neste grupo de rapazes, com 4 (17,39%) a afirmarem gostar 

muito de ler, 14 (60,87%) a referirem gostar razoavelmente da leitura, 3 (13,04%) a afirmarem 

gostar pouco de ler e 2 (8,7%) a referirem não gostar nada de ler. 

Os 5 rapazes que afirmarem gostar pouco ou nada de ler apresentam como motivos para a 

sua relação pouco favorável à leitura as seguintes opções (P. 9.1): para os 5 rapazes a leitura é 

uma atividade aborrecida, não gosto dos livros de leitura obrigatória e porque sou obrigado a ler 

os livros do PNL, não tenho vontade de escolher outros (20% das escolhas em cada item); 4 dos 

alunos referem demora muito tempo e não tenho paciência (16% de escolhas em cada item); 2 

P. 9.2. Se escolheste muito ou 

razoavelmente, indica as razões por 

que gostas de ler?  

 

- Influência dos professores; 

- Influência dos amigos; 

- Influência dos pais ou outros 

familiares; 

- Porque na turma falamos de leituras e 

quero acompanhar as conversas; 

- Porque divirto-me a ler; 

- Para aprender coisas novas; 

- Outro.  
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das alunas sublinham normalmente não compreendo o que leio, não leio bem e prefiro ocupar-me 

de outras tarefas (8% das escolhas em cada item). 

Aos 4 rapazes que afirmam gostar muito de ler e aos 14 que afirmarem gostar 

razoavelmente da leitura, foi-lhes solicitado que assinalassem as razões que influenciaram o seu 

gosto pela leitura (P.9.2), a que os alunos assinalam as seguintes opções: 18 alunos referem a 

influência dos professores (43,9% das escolhas); 3 referem a influência dos amigos (7,32%); 10 

referem porque na turma falamos de leituras e quero acompanhas as conversas (24,39%); 2 

afirmam porque me divirto a ler (4,88%) e 8 sublinham para aprender coisas novas (19,51%). 

 

RAPARIGAS: 

 

Os dados relativos à leitura nas raparigas apresentam algumas pequenas oscilações em 

relação aos dados dos rapazes, contudo, na maioria dos dados são muito similares. Na leitura de 

livros sem carácter de obrigatoriedade (P. 7), as raparigas do 7.º ano fazem as seguintes 

referências: 2 (5,56%) referem ter lido entre 6 e 10 livros; 12 (33,33%) entre 11 e 20 livros; 16 

(44,44%) entre 21 e 30 livros e 6 (16,67%) referem ter lido mais de 30 livros. Quando 

questionadas relativamente ao número de livros lidos do PNL (P.8), 6 (16,67%) das alunas afirma 

ter lido 1 livro, 12 (33,33%) afirmam ter lido 2 livros e 18 (50%) referem ter lido 3 livros 

obrigatórios, do PNL. O gosto pela leitura (P.9) aparece com referência bastante positiva neste 

grupo de 36 raparigas, com 20 (55,56%) a afirmarem gostar muito de ler, 11 (30,56%) a referirem 

gostar razoavelmente da leitura e 5 (13,89%) a afirmarem gostar pouco de ler.  

As 5 raparigas que afirmam gostar pouco de ler apresentam como motivos para a sua 

relação pouco favorável à leitura as seguintes opções (P. 9.1): para 1 das raparigas a leitura é 

uma atividade aborrecida; 4 sublinham que demora muito tempo e não tenho paciência; as 5 

sublinham normalmente não compreendo o que leio e não leio bem; 3 dizem não gosto dos livros 

de leitura obrigatória e afirmam que porque sou obrigado a ler os livros do PNL, não tenho 

vontade de escolher outros. 

Às 20 raparigas que afirmam gostar muito de ler e às 11 que afirmarem gostar 

razoavelmente da leitura, foi-lhes solicitado que assinalassem as razões que influenciaram o seu 

gosto pela leitura (P.9.2), a que as alunas assinalam as seguintes opções: as 31 alunas referem a 

influência dos professores (32,98% das escolhas); 2 referem a influência dos amigos (2,08%); 1 

assinala a influência dos pais ou outros familiares (1,04%); 16 dizem que porque na turma falamos 

de leituras e quero acompanhas as conversas (16,67%), 20 afirmam porque me divirto a ler 

(20,83%) e 24 sublinham para aprender coisas novas (25%).. 

 Na leitura de livros sem carácter de obrigatoriedade (P. 7), as raparigas do 8.º ano fazem 

as seguintes referências: 2 (10%) respondem ter lido entre 6 e 10 livros; 7 (35%) entre 11 e 20 

livros; 4 (20%) entre 21 e 30 livros e 7 (35%) referem ter lido mais de 30 livros. Quando 
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questionados relativamente ao número de livros lidos do PNL (P.8), 3 (15%) das alunas afirmam 

ter lido 1 livro, 15 (75%) afirmam ter lido 2 livros e 2 (10%) referem ter lido 3 livros obrigatórios, do 

PNL. O gosto pela leitura (P.9) também aparece como nota muito positiva neste grupo de 

raparigas, com 10 (50%) a afirmarem gostar muito de ler, 6 (30%) a referirem gostar 

razoavelmente da leitura, 2 (10%) a afirmarem gostar pouco de ler e 2 (10%) a referirem não 

gostar nada de ler. 

As 4 raparigas que afirmaram gostar pouco ou nada de ler apresentam como motivos para 

a sua relação pouco favorável à leitura as seguintes opções (P. 9.1): para as 4 raparigas a leitura 

é uma atividade aborrecida, demora muito tempo e não tenho paciência, normalmente não 

compreendo o que leio e não leio bem; 2 das raparigas sublinham as expressões não gosto dos 

livros de leitura obrigatória, porque sou obrigado a ler os livros do PNL, não tenho vontade de 

escolher outros e prefiro ocupar-me com outras tarefas.  

Às 10 raparigas que afirmam gostar muito de ler e às 6 que afirmam gostar razoavelmente 

da leitura, foi-lhes solicitado que assinalassem as razões que influenciaram o seu gosto pela 

leitura (P.9.2), a que as alunas assinalam as seguintes opções: as 16 alunas referem a influência 

dos professores (40% das escolhas); 2 referem a influência dos amigos e para aprender coisas 

novas (5% em cada item); 10 alunas sublinham porque na turma falamos de leituras e quero 

acompanhar as conversas e porque me divirto a ler (25% em cada item).  

Na leitura de livros sem carácter de obrigatoriedade (P. 7), as raparigas do 9.º ano fazem 

as seguintes referências: 4 (16,67%) entre 11 e 20 livros; 12 (50%) entre 21 e 30 livros e 8 

(33,33%) referem ter lido mais de 30 livros. Quando questionadas relativamente ao número de 

livros lido do PNL (P.8), 2 (8,33%) das alunas afirmam ter lido 1 livro, 18 (75%) afirmam ter lido 2 

livros e 4 (16,76%) referem ter lido 3 livros obrigatórios, do PNL. O gosto pela leitura (P.9) também 

aparece como nota positiva neste grupo de raparigas, com 8 (33,33%) a afirmarem gostar muito 

de ler, 11 (45,83%) a referirem gostar razoavelmente da leitura, 3 (12,5%) a afirmarem gostar 

pouco de ler e 2 (8,33%) a referirem não gostar nada de ler. 

As 5 raparigas que afirmam gostar pouco ou nada de ler apresentam como motivos para a 

sua relação pouco favorável à leitura as seguintes opções (P. 9.1): para as 5 raparigas a leitura é 

uma atividade aborrecida, demora muito tempo e não tenho paciência (22,73% de escolhas em 

cada item); 3 das alunas sublinham não gosto dos livros de leitura obrigatória, porque sou 

obrigado a ler os livros do PNL, não tenho vontade de escolher outros (13,64% das escolhas em 

cada item); 2 dizem normalmente não compreendo o que leio, não leio bem e prefiro ocupar-me 

de outras tarefas (9,09% das escolhas em cada item). 

Às 8 raparigas que afirmam gostar muito de ler e aos 11 que afirmam gostar 

razoavelmente da leitura, foi-lhes solicitado que assinalassem as razões que influenciaram o seu 

gosto pela leitura (P.9.2), a que as alunas assinalam as seguintes opções: as 19 alunas referem a 

influência dos professores (41,3% das escolhas); 4 referem a influência dos amigos (8,7%); 1 
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refere a influência de pais e outros familiares; 15 referem porque na turma falamos de leituras e 

quero acompanhar as conversas (32,61%); 4 afirmam porque me divirto a ler (8,7%) e 3 

sublinham para aprender coisas novas (6,52%). 

 

TEMPO DEDICADO À LEITURA 

 

ALUNOS COM CONTRATO DE LEITURA 

 

RAPAZES: 

Quando questionados relativamente ao tempo médio diário 

dedicado à leitura (P.10), 8 dos rapazes do 7.º ano diz não dedicar 

nenhum tempo à leitura, 10 dizem ler menos de meia hora por dia 

e os outros 2 rapazes entre 2 a 3 horas. Quanto aos rapazes do 

8.º ano, 16 (64%) referem não dedicar nenhum tempo à leitura, 7 

(28%) dos rapazes dedicam menos de meia hora diária à leitura e 

2 (8%) entre meia e uma hora. No que respeita aos rapazes do 9.º 

ano, 6 (31,58%) dizem não dedicar nenhum tempo diário à leitura, 12 (63,16%) referem ler menos 

de meia hora por dia e 1 entre meia e 1 hora. 

 

 

RAPARIGAS: 

A rapariga do 7.º ano com contrato de leitura refere não dedicar nenhum tempo diário à 

leitura. O mesmo se verifica com 9 (81,82%) das raparigas do 8.º ano que também referem não 

dedicar nenhum tempo diário à leitura e 2 (18,18%) das alunas que dizem ler menos de meia hora 

por dia. O mesmo cenário se verifica com as raparigas do 9.º ano, com 6 (85,71%) das alunas a 

referirem não dedicar nenhum tempo diário à leitura e 1 a referir ler menos de meia hora por dia.   

 

ALUNOS SEM CONTRATO DE LEITURA  

 

RAPAZES:  

 

Este grupo de alunos apresenta uma postura completamente diferente do anterior, no que 

respeita à leitura. Quando questionados quanto ao tempo médio diário dedicado à leitura (P.10), 8 

(26,67%) dos rapazes do 7.º ano dizem dedicar menos de meia hora diária à leitura, 6 (20%) 

dizem ler entre meia hora e uma hora por dia, 14 (46,76%) referem ler entre 2 e 3 horas diárias e 

2 (6,67%) mais de 3 horas.  

P. 10. Quanto tempo por dia 
dedicas, em média, à leitura 
(livros, jornais, revistas ou 
documentos online?  
 

- Nenhum; 
- Menos de meia hora; 
- Entre meia e uma hora; 
- Entre 2 e 3 horas; 
- Mais de 3 horas; 
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Os 19 rapazes do 8.º ano fazem as seguintes referências ao tempo médio diário dedicado 

à leitura (P.10): 3 (15,79%) referem dedicar menos de meia hora diária à leitura; 8 (42,11%) 

referem dedicar entre meia e uma hora por dia; 6 (31,58%) entre 2 e 3 horas diárias e 2 (10,53%) 

mais de 3 horas diárias.  

No que respeita aos rapazes do 9.º ano, a referência ao tempo médio diário dedicado à 

leitura (P.10) é a seguinte: 1 (4,35%) aluno refere não dedicar nenhum tempo diário à leitura; 4 

(17,39%) referem dedicar menos de meia hora; 11 (47,83%) entre meia e uma hora; 5 (21,74%) 

entre 2 e 3 horas; 2 (8,7%) mais de 3 horas diárias.  

    

RAPARIGAS: 

 

No caso das 36 raparigas do 7.º ano, quando questionadas relativamente ao tempo médio 

diário dedicado à leitura (P.10), 5 (13,89%), dizem dedicar menos de meia hora diária à leitura, 11 

(30,56%) dizem ler entre meia hora e uma hora por dia, 15 (41,67%) refere ler entre 2 e 3 horas 

diárias e 5 (13,89%) referem ler mais de 3 horas por dia.  

No que respeita às 20 raparigas do 8.º ano, o tempo médio diário dedicado à leitura (P.10) 

é o seguinte: 1 (59%) dizem dedicar menos de meia hora diária à leitura, 2 (10%) dizem ler entre 

meia hora e uma hora por dia, 16 (80%) referem ler entre 2 e 3 horas diárias e 1 (5%) refere ler 

mais de 3 horas por dia.  

As 24 raparigas do 9.º ano referem dedicar o seguinte tempo médio diário à leitura (P.10): 

4 (16,67%) dizem dedicar menos de meia hora diária à leitura, 16 (66,67%) dizem ler entre meia 

hora e uma hora por dia e 4 (16,67%) referem ler entre 2 e 3 horas diárias.  

 

 

ATITUDE PERANTE A LEITURA  

ALUNOS COM CONTRATO DE LEITURA  

RAPAZES: 

 

Quando questionados sobre a postura que têm perante a 

leitura (P.11), os 20 rapazes do 7.º ano assinalam as seguintes 

opções: 20 alunos dizem ter um livro e não o ler (31,25% das 

escolhas); 18 referem deixar o livro a meio (28,13% das 

escolhas), 2 dizem saltar páginas do livro (3,13%); 18 alunos 

assinalam ler o princípio e passar para o final do livro (28,13% 

das escolhas); 4 referem ver televisão enquanto leem (6,25%) e 

2 alunos referem estar online, em chats ou em redes sociais, 

P. 11. Assinala as situações com as 

quais te identificas quando tens um 

livro para ler?  

 

- Ter um livro e não o ler; 

- Deixar o livro a meio; 

- Saltar páginas do livro; 

- Ler o princípio e passar para o final 

do livro; 

- Não parar a leitura enquanto não lês o 

livro todo; 

- Ler o mesmo livro 2 ou mais vezes; 

- Ler mais do que um único livro ao 

mesmo tempo; 

- Fazer anotações no livro; 

- Sublinhar expressões; 

- Ler em voz alta; 

- Ouvir música enquanto lês; 

- Ver televisão enquanto lês; 

- Estar online, em chats ou redes 

sociais, enquanto lês um livro; 

- Preencher a ficha do passaporte de 

leitura 

- Outro.  
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enquanto leem (3,13% das escolhas. Estes 20 alunos referem que ao ler um livro (P.12) muitas 

vezes abandonam a leitura, sobretudo quando o livro não é como o imaginavam. Quando 

questionados sobre qual é a melhor forma de ler um livro (P.13), os 20 rapazes assinalam que é 

ler ao mesmo tempo que um amigo, para poder trocar ideias sobre a leitura, tornando-se patente, 

para este grupo de alunos, a importância dos seus pares na motivação para a leitura.  

No que respeita aos 25 rapazes do 8.º ano, verifica-se 

que assinalam opções semelhantes às dos seus colegas do 7.º 

ano com as seguintes respostas à (P.11): os 25 alunos dizem ter 

um livro e não o ler (22,94% das escolhas); 18 referem deixar o 

livro a meio (16,51% das escolhas), 22 dizem saltar páginas do 

livro (20,18%); 23 alunos assinalam ler o princípio e passar para 

o final do livro (21,1% das escolhas); 2 alunos referem fazer 

anotações no livro (1,83%); 6 referem ouvir música enquanto 

leem (5,5% das escolhas); 10 referem ver televisão enquanto 

leem (9,17%); 2 alunos referem estar online, em chats ou em 

redes sociais, enquanto leem (1,83% das escolhas) e 1 aluno 

refere preencher a ficha do passaporte de leitura. Estes 25 

alunos referem que ao ler um livro (P.12) muitas vezes 

abandonam a leitura, sobretudo quando o livro não é como o 

imaginavam. Quando questionados sobre qual é a melhor forma 

de ler um livro (P.13), os 25 rapazes assinalam que é ler ao 

mesmo tempo que um amigo, para poder trocar ideias sobre a 

leitura tornando-se patente, para este grupo de alunos, a 

importância dos seus pares na motivação para a leitura.  

No que respeita aos 19 rapazes do 9.º ano, verifica-se 

que assinalam opções semelhantes às dos seus colegas do 7.º e 

8.º anos com as seguintes respostas: os 19 alunos dizem ter um livro e não o ler (33,33% das 

escolhas); os 19 também referem deixar o livro a meio (33,33% das escolhas); 17 dizem saltar 

páginas do livro (29,82%); 2 alunos assinalam ler o princípio e passar para o final do livro (3,51% 

das escolhas) (P.11). Estes 19 alunos referem que ao ler um livro (P.12) muitas vezes abandonam 

a leitura, sobretudo quando o livro não é como o imaginavam. Quando questionados sobre qual é 

a melhor forma de ler um livro (P.13), apenas 16 alunos respondem e assinalam que é ler ao 

mesmo tempo que um amigo, para poder trocar ideias sobre a leitura tornando-se patente, para 

este grupo de alunos, a importância dos seus pares na motivação para a leitura.  

 

 

P. 13. A melhor forma de ler um 

livro é:  

 

- Rapidamente, para poder ler outro de 

seguida; 

- Ler ao mesmo tempo que um amigo 

para poder trocar ideias sobre a 

leitura; 

- Tranquilamente, ou seja, sempre que 

tiver um bocado de tempo para 

dedicar à leitura; 

- Absorvendo bem a história, 

prestando bastante atenção à forma 

como o autor escreve e transportando-

me a cada momento para a época em 

que a história foi escrita.  

 

P. 12. Ao leres um livro:  

 

- Lês rapidamente; 

- Muitas vezes abandonas a 

leitura, sobretudo quando o livro 

não é como tu imaginavas; 

- Mesmo quando a leitura não é 

uma experiência muito marcante, 

fazes questão de terminar a 

leitura; 

- Entras na história e transformas-

te numa das personagens; 

- Emocionas-te; 

- Ficas indiferente; 
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Gráfico 8 - Alunos com contrato de Leitura (CCL) 

 

Quando é solicitado aos alunos que façam a sua caracterização pessoal da leitura (P.14), 

as expressões utilizadas pelos rapazes do 7.º ano reforçam a perceção negativa demonstrada nas 

questões anteriores, com as seguintes enunciações: 15 referem a expressão Contrariedade 

(12,93% das escolhas); 18 referem dificuldade (15,52% das escolhas); 2 assinalam inutilidade 

(1,72% das escolhas); os 20 sublinham obrigação (17,24% das escolhas); 3 referem-na com a 

expressão fuga (2,59% das escolhas); 18 caracterizam-na com a expressão estudo (15,52% das 

escolhas); os 20 referem desistência e imposição (17,24% das escolhas em cada item).  

Os rapazes do 8.º ano também apresentam uma perceção negativa da leitura (P.14), 

demonstrada nas questões anteriores, com as seguintes enunciações: 2 sublinham a expressão 
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utilidade (1,21% das referências); 18 referem a expressão Contrariedade (10,91% das escolhas); 

16 referem dificuldade (9,7% das escolhas); 18 assinalam inutilidade (10,91% das escolhas); os 

25 sublinham obrigação (15,15% das escolhas); 17 referem-na com a expressão fuga (10,91% 

das escolhas); os 25 alunos caracterizam-na com a expressão estudo (15,15% das escolhas); 18 

referem desistência (10,91%), 2 alunos sublinham a expressão aprendizagem; 22 sublinham 

imposição (13,33% das escolhas). 

 Tal como nos rapazes do 7.º e 8.º anos, os rapazes do 9.º ano também apresentam uma 

perceção negativa da leitura (P.14), demonstrada nas questões anteriores, com as seguintes 

enunciações: 3 sublinham a expressão utilidade (2% das referências); os 19 rapazes referem a 

expressão Contrariedade (12,67% das escolhas); 17 referem dificuldade (11,33% das escolhas); 

16 assinalam inutilidade (10,67% das escolhas); os 19 sublinham obrigação (12,67% das 

escolhas); 2 sublinham compreensão (1,33% das escolhas); os 19 referem-na com a expressão 

fuga (12,67% das escolhas); os 19 alunos também a caracterizam com a expressão estudo 

(12,67% das escolhas); 17 referem desistência (11,33%); os 19 alunos sublinham imposição 

(12,67% das escolhas). 

Quando questionados acerca dos motivos pelos quais leem (P.15), 2 (10%) rapazes do 7.º 

ano assinalam a expressão ajuda-me a alcançar sucesso escolar e 18 (90%) sublinham sou 

obrigado a ler. O mesmo se verifica com os rapazes do 8.º ano com 2 a assinalarem a expressão 

ajuda-me a alcançar sucesso escolar, 2 a sublinharem a expressão ajuda-me a escrever melhor, 2 

a referirem que a leitura é tema de conversa com os meus amigos e colegas de turma (6,9% de 

escolhas em cada item) e 23 a citar a expressão sou obrigado a ler (79,31%). As mesmas 

respostas se encontram nos rapazes do 9.º ano, com 2 dos rapazes a referirem que os motivos 

pelos quais leem se refletem nas expressões ajuda-me a alcançar sucesso escolar, ajuda-me a 

escrever melhor (9,52% de escolhas em cada item) e 17 a citarem a expressão sou obrigado a ler 

(80,95%). 

  

RAPARIGAS: 

 

Quando questionada sobre a postura que tem perante a leitura (P.11), a rapariga do 7.º 

ano, com contrato de leitura, assinala as seguintes opções: ter um livro e não o ler; deixar o livro a 

meio e ler o princípio e passar para o final do livro. Esta aluna refere que ao ler um livro (P.12) 

muitas vezes abandona a leitura, sobretudo quando o livro não é como o imaginava. Quando 

questionada sobre qual é a melhor forma de ler um livro (P.13), a aluna refere que é ler ao mesmo 

tempo que um amigo, para poder trocar ideias sobre a leitura, à semelhança do que se havia 

verificado com os rapazes de todos os anos letivos, tornando-se patente, para este grupo de 

alunos, a importância dos seus pares na motivação para a leitura.  
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No que respeita às 11 raparigas do 8.º ano, verifica-se que assinalam opções semelhantes 

às dos seus colegas do 7.º e 8.º ano com as seguintes respostas à (P.11): as 11 alunas referem 

ter um livro e não o ler, deixar o livro a meio e saltar páginas do livro (22,92% de escolhas em 

cada item); 9 alunas assinalam ler o princípio e passar para o final do livro (18,75% das escolhas); 

6 referem ver televisão enquanto leem (12,5%); 2 alunos referem estar online, em chats ou em 

redes sociais, enquanto leem (1,83% das escolhas). Tal como se verificou com os restantes 

alunos, estas 11 alunas referem que ao ler um livro (P.12) muitas vezes abandonam a leitura, 

sobretudo quando o livro não é como o imaginavam. Quando questionadas sobre qual é a melhor 

forma de ler um livro (P.13), as 11 raparigas assinalam que é ler ao mesmo tempo que um amigo, 

para poder trocar ideias sobre a leitura reforçando-se, mais uma vez neste grupo de alunos, a 

importância dos seus pares na motivação para a leitura.  

No que respeita às 7 raparigas do 9.º ano, verifica-se que assinalam opções semelhantes 

às dos seus colegas do 7.º e 8.º anos com as seguintes respostas: as 7 alunas dizem ter um livro 

e não o ler, deixar o livro a meio e saltar páginas do livro (23,33% das escolhas em cada item); 2 

das alunas referem ver televisão enquanto leem (6,67% das escolhas) (P.11). Estas 7 alunas 

referem que ao ler um livro (P.12) muitas vezes abandonam a leitura, sobretudo quando o livro 

não é como o imaginavam. Quando questionadas sobre qual é a melhor forma de ler um livro 

(P.13), apenas 7 alunas respondem e assinalam que é ler ao mesmo tempo que um amigo, para 

poder trocar ideias sobre a leitura tornando-se patente, para este grupo de alunos, a importância 

dos seus pares na motivação para a leitura.  

Quando solicitado para fazer a sua caracterização pessoal da leitura (P.14), a aluna do 7.º 

ano reforçam a perceção negativa demonstrada nas questões anteriores, com as seguintes 

enunciações: Contrariedade; dificuldade; obrigação; fuga; estudo; desistência e imposição. 

As raparigas do 8.º ano também apresentam uma perceção negativa da leitura (P.14), 

demonstrada nas questões anteriores, com as seguintes enunciações: 2 sublinham a expressão 

utilidade (2,6% das referências); 11 referem a expressão Contrariedade (14,29% das escolhas); 9 

referem dificuldade (11,69% das escolhas); as 11 sublinham obrigação (14,29% das escolhas); as 

11 referem-na com a expressão fuga (14,29% das escolhas); as 11 caracterizam-na com a 

expressão estudo (14,29% das escolhas); as 11 referem desistência (14,29%); as 11 também 

sublinham a expressão imposição (14,29% das escolhas). 

 Tal como nos restantes colegas do 7.º e 8.º ano, as raparigas do 9.º ano também 

apresentam uma perceção negativa da leitura (P.14), demonstrada nas questões anteriores, com 

as mesmas enunciações referidas pelas suas colegas do 8.º ano. Assim temos as seguintes 

referências: as 7 sublinham a expressão Contrariedade, obrigação, fuga, estudo, desistência e 

imposição (14,89% das escolhas em cada item); 5 referem dificuldade (10,64% das escolhas).  

Quando questionadas pelos motivos pelos quais leem (P.15), a aluna do 7.º ano assinala 

sou obrigada a ler. As 11 raparigas do 8.º ano fazem as seguintes referências à sua motivação 
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para a leitura: as 11 citam a expressão sou obrigado a ler (64,71%) e 2 das alunas referem as 

expressões ajuda-me a alcançar sucesso escolar, ajuda-me a escrever melhor, é tema de 

conversa com os meus amigos e colegas de turma (11,76% de escolhas em cada item). As alunas 

do 9.º Ano sublinham a expressão sou obrigado a ler e 1 das alunas refere ainda as expressões 

ajuda-me a alcançar sucesso escolar e ajuda-me a escrever melhor.  

 

ALUNOS SEM CONTRATO DE LEITURA 

 

RAPAZES: 

 

7.º Ano 

No que respeita à postura perante a leitura (P.11), os 30 rapazes do 7.º ano assinalam as 

seguintes opções: 2 alunos referem ter um livro e não ler (2,94% das escolhas); 6 referem deixar o 

livro a meio (8,82%); 6 dos alunos dizem saltar páginas do livro (8,82%); 10 dizem ler o princípio e 

passar para o final do livro (14,71%); 16 assinalam não parar a leitura enquanto não lês o livro 

todo (23,53%); 2 dizem ler o mesmo livro 2 ou mais vezes (2,94%); 3 afirmam ler mais do que um 

único livro ao mesmo tempo (4,41%); 5 dizem fazer anotações no livro (7,35%); 2 dizem que têm 

por hábito sublinhar expressões (2,94%); 1 refere ler em voz alta (1,47%); 2 afirmam ouvir música 

enquanto leem (2,94%); 1 refere ver televisão enquanto lê (1,47%); 2 dizem estar online, em chats 

ou redes sociais, enquanto leem um livro (2,94%) e 30 dizem preencher a ficha do Passaporte da 

leitura (34,09%). Estes 30 alunos caracterizam da seguinte forma a sua postura ao ler um livro 

(P.12): 8 (20%) referem ler rapidamente; 8 (20%) dizem que muitas vezes abandonam a leitura, 

sobretudo quando o livro não é como o imaginavam; 16 (40%) afirmam que mesmo quando a 

leitura não é uma experiência muito marcante, fazem questão de terminar a leitura; 5 (12,5%) 

sublinham que entram na história e transformam-se num dos personagens; 2 (5%) dizem que se 

emocionam; 1 (2,5%) diz ficar indiferente à leitura. Quando questionados sobre qual é a melhor 

forma de ler um livro (P.24), 16 (53,33%) dos alunos reforçam a sua postura de envolvimento com 

a leitura, manifestada na questão anterior, ao responderem rapidamente, para poder ler outro de 

seguida, 4 (13,33%) sublinham a partilha de leitura entre pares ao dizem que é ler ao mesmo 

tempo que um amigo, para poder trocar ideias sobre a leitura, 10 (33,33%) sublinham a 

necessidade de tempo, liberdade e disponibilidade interior ao assinalar a opção tranquilamente, 

ou seja, sempre que tiver um bocado de tempo para dedicar à leitura.  

 

8.º Ano 

 

No que respeita aos 19 rapazes do 8.º ano, verifica-se que assinalam opções semelhantes, 

na pergunta 22 (P.11), com: 4 dos alunos referem ter um livro e não ler (13,79%); 3 dizem deixar o 
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livro a meio (10,34%); 1 refere saltar páginas do livro (3,45%); 2 dizem ler o princípio e passar 

para o final do livro (6,9%); 8 assinalam não parar a leitura enquanto não lês o livro todo (27,59%); 

1 afirma ler mais do que um único livro ao mesmo tempo (3,45%); 1 diz fazer anotações no livro 

(3,45%); 2 dizem que têm por hábito sublinhar expressões (6,9%); 2 afirmam ouvir música 

enquanto leem (6,9%); 1 diz ver televisão enquanto lê (3,45%); 3 referem estar online, em chats 

ou redes sociais, enquanto leem um livro (10,34%) e 19 dizem preencher a ficha do Passaporte da 

leitura (40,43%). 

Estes alunos caracterizam da seguinte forma a sua postura ao ler um livro (P.12): 8 

(38,1%) referem ler rapidamente; 3 (14,29%) dizem que muitas vezes abandona a leitura, 

sobretudo quando o livro não é como o imaginava; 8 (38,1%) assimilam a opção mesmo quando a 

leitura não é uma experiência muito marcante, faz questão de terminar a leitura; 1 (4,76%) diz que 

se emociona; 1 (4,76%) diz ficar indiferentes à leitura. Quando questionados sobre qual é a 

melhor forma de ler um livro (P.13), 8 dos alunos (38,1% das opções) reforçam a sua postura de 

envolvimento com a leitura, manifestada na questão anterior, ao responderem rapidamente, para 

poder ler outro de seguida, 3 (14,29% das opções) sublinham a partilha de leitura entre pares ao 

dizer que é ler ao mesmo tempo que um amigo, para poder trocar ideias sobre a leitura, 8 (38,1% 

das escolhas) sublinham a necessidade de tempo, liberdade e disponibilidade interior ao assinalar 

a opção tranquilamente, ou seja, sempre que tiver um bocado de tempo para dedicar à leitura, e 2 

(9,52% das escolhas) sublinham a necessidade de envolvência com o livro que estão a ler ao 

assinalar que a melhor forma de ler é absorvendo bem a história, prestando bastante atenção à 

forma como o autor escreve e transportando-se a cada momento para época em que a história foi 

escrita. 

9.º ANO 

 

No que respeita aos 23 rapazes do 9.º ano, verifica-se que assinalam opções semelhantes, 

na pergunta 22 (P.11), com: 5 dos alunos referem ter um livro e não ler (19,23%); 3 dizem deixar o 

livro a meio (11,54%); 2 referem saltar páginas do livro (3,45%); 3 dizem ler o princípio e passar 

para o final do livro (11,54%); 2 assinalam não parar a leitura enquanto não leem o livro todo 

(7,69%); 1 refere ler mais do que um único livro ao mesmo tempo (3,85%); 1 diz fazer anotações 

no livro (3,85%); 1 diz que tem por hábito sublinhar expressões (3,85%); 2 afirmam ouvir música 

enquanto leem (7,69%); 1 diz ver televisão enquanto lê (3,85%); 4 referem estar online, em chats 

ou redes sociais, enquanto leem um livro (15,38%), e 23 referem preencher a ficha do Passaporte 

da leitura (47,92%). 

Estes alunos caracterizam da seguinte forma a sua postura ao ler um livro (P.12): 2 

(7,41%) referem ler rapidamente; 5 (18,52%) assinalam a opção muitas vezes abandonas a 

leitura, sobretudo quando o livro não é como o imaginava; 18 (66,67%) afirmam que mesmo 

quando a leitura não é uma experiência muito marcante, fazem questão de terminar a leitura; 1 
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(3,7%) diz que se emociona; 1 (3,7%) diz ficar indiferente à leitura. Quando questionados sobre 

qual é a melhor forma de ler um livro (P.13), 2 dos alunos (8,7% das opções) reforçam a sua 

postura de envolvimento com a leitura, manifestada na questão anterior, ao responderem 

rapidamente, para poder ler outro de seguida, 3 (13,04% das opções) sublinham a partilha de 

leitura entre pares ao dizer que é ler ao mesmo tempo que um amigo, para poder trocar ideias 

sobre a leitura, 16 (69,57% das escolhas) sublinham a necessidade de tempo, liberdade e 

disponibilidade interior ao assinalar a opção tranquilamente, ou seja, sempre que tiver um bocado 

de tempo para dedicar à leitura e 2 (8,7% das escolhas) sublinham a necessidade de envolvência 

com o livro que estão a ler ao assinalar que a melhor forma de ler é absorvendo bem a história, 

prestando bastante atenção à forma como o autor escreve e transportando-se a cada momento 

para época em que a história foi escrita. 

  

RAPARIGAS: 

 

No que respeita à postura perante a leitura (P.11), as 36 raparigas do 7.º ano assinalam as 

seguintes opções: 5 das alunas assinalam ter um livro e não o ler (4,72%); 11 afirmam deixar o 

livro a meio (10,38%); 10 dizem saltar páginas do livro (9,43%); 6 dizem ler o princípio e passar 

para o final do livro (5,66%); 20 assinalam não parar a leitura enquanto não lês o livro todo 

(18,87%); 2 dizem ler o mesmo livro 2 ou mais vezes (1,89%); 10 afirmam ler mais do que um 

único livro ao mesmo tempo (9,43%); 6 dizem fazer anotações no livro 5,66%); 3 dizem que têm 

por hábito sublinhar expressões (2,83%); 1 refere ler em voz alta (0,94%); 10 afirmam ouvir 

música enquanto leem (9,43%); 5 referem ver televisão enquanto leem (4,72%); 6 dizem estar 

online, em chats ou redes sociais, enquanto leem um livro (5,66%) e 36 dizem preencher a ficha 

do Passaporte da leitura (27,48%). 

Estas 36 alunas caracterizam da seguinte forma a sua postura na leitura de um livro (P.12): 

10 (17,24%) referem ler rapidamente; 11 (18,97%) dizem que muitas vezes abandonam a leitura, 

sobretudo quando o livro não é como o imaginavam; 20 (34,48%) afirmam que mesmo quando a 

leitura não é uma experiência muito marcante, fazem questão de terminar a leitura; 2 (3,45%) 

sublinham que entram na história e transformam-se num dos personagens; 10 (17,24%) dizem 

que se emocionam; 5 (8,62%) dizem ficar indiferentes à leitura. Quando questionadas sobre qual 

é a melhor forma de ler um livro (P.13), 10 das alunas reforçam a sua postura de envolvimento 

com a leitura, manifestada na questão anterior, ao responderem rapidamente, para poder ler outro 

de seguida (27,78% das escolhas), 2 das raparigas sublinham a partilha de leitura entre pares ao 

dizem que é ler ao mesmo tempo que um amigo, para poder trocar ideias sobre a leitura (5,56% 

das escolhas) e 24 sublinham a necessidade de tempo, liberdade e disponibilidade interior ao 

assinalarem a opção tranquilamente, ou seja, sempre que tiver um bocado de tempo para dedicar 

à leitura (66,67%).  
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No que respeita às 20 raparigas do 8.º ano, verifica-se que assinalam opções semelhantes 

na pergunta 22 (P.11) relativa à postura perante a leitura, com os seguintes resultados: 4 das 

alunas assinalam ter um livro e não o ler (6,78%); 4 afirmam deixar o livro a meio (6,78%); 4 dizem 

saltar páginas do livro (6,78%); 16 dizem ler o princípio e passar para o final do livro (27,12%); 10 

assinalam não parar a leitura enquanto não lês o livro todo (16,95%); 1 diz ler o mesmo livro 2 ou 

mais vezes (1,69%); 2 afirmam ler mais do que um único livro ao mesmo tempo (3,39%); 2 dizem 

fazer anotações no livro (3,39%); 1 diz que tem por hábito sublinhar expressões (1,69%); 1 refere 

ler em voz alta (1,69%); 6 afirmam ouvir música enquanto leem (10,17%); 2 referem ver televisão 

enquanto leem (3,39%); 2 dizem estar online, em chats ou redes sociais, enquanto leem um livro 

(3,39%) e 20 dizem preencher a ficha do Passaporte da leitura (26,67%). 

As 20 alunas do 8.º ano caracterizam da seguinte forma a sua postura na leitura de um 

livro (P.12): 10 (25%) referem ler rapidamente; 4 (10%) dizem que muitas vezes abandonam a 

leitura, sobretudo quando o livro não é como o imaginavam; 16 (40%) afirmam que mesmo 

quando a leitura não é uma experiência muito marcante, fazem questão de terminar a leitura; 2 

(5%) sublinham que entram na história e transformam-se num dos personagens; 6 (15%) dizem 

que se emocionam; 2 (5%) dizem ficar indiferentes à leitura. Quando questionadas sobre qual é a 

melhor forma de ler um livro (P.13), 10 das alunas reforçam a sua postura de envolvimento com a 

leitura, manifestada na questão anterior, ao responderem rapidamente, para poder ler outro de 

seguida (55,56% das escolhas), 2 das raparigas sublinham a partilha de leitura entre pares ao 

dizem que é ler ao mesmo tempo que um amigo, para poder trocar ideias sobre a leitura (11,11% 

das escolhas), 5 sublinham a necessidade de tempo, liberdade e disponibilidade interior ao 

assinalarem a opção tranquilamente, ou seja, sempre que tiver um bocado de tempo para dedicar 

à leitura (27,78%) e 1 refere absorvendo bem a história, prestando bastante atenção à forma 

como o autor escreve e transportando-me a cada momento para a época em que a história foi 

escrita (5,56%). 

  

No que respeita às 24 raparigas do 9.º ano, verifica-se que assinalam opções semelhantes 

na pergunta 22 (P.11) relativa à postura perante a leitura, com os seguintes resultados: 2 das 

alunas assinalam ter um livro e não o ler (4,35%); 3 afirmam deixar o livro a meio (6,52%); 3 dizem 

saltar páginas do livro (6,52%); 3 dizem ler o princípio e passar para o final do livro 6,52%); 16 

assinalam não parar a leitura enquanto não lês o livro todo (34,78%); 2 dizem ler o mesmo livro 2 

ou mais vezes (4,35%); 3 afirmam ler mais do que um único livro ao mesmo tempo (6,52%); 2 

dizem fazer anotações no livro (4,35%); 3 dizem que têm por hábito sublinhar expressões (6,52%); 

1 refere ler em voz alta (2,17%); 4 afirmam ouvir música enquanto leem (8,7%); 1 refere ver 

televisão enquanto lê (2,17%); 2 dizem estar online, em chats ou redes sociais, enquanto leem um 

livro (4,36%) e 24 dizem preencher a ficha do Passaporte da leitura (34,78%). 
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As 24 alunas do 9.º ano caracterizam da seguinte forma a sua postura ao ler um livro 

(P.12): 8 (20%) referem ler rapidamente; 5 (12,5%) dizem que muitas vezes abandonam a leitura, 

sobretudo quando o livro não é como o imaginavam; 19 (47,5%) afirmam que mesmo quando a 

leitura não é uma experiência muito marcante, fazem questão de terminar a leitura; 2 (5%) 

sublinham que entram na história e transformam-se num dos personagens; 5 (12,5%) dizem que 

se emocionam; 1 (2,5%) diz ficar indiferente à leitura. Quando questionadas sobre qual é a melhor 

forma de ler um livro (P.13), 8 das alunas reforçam a sua postura de envolvimento com a leitura, 

manifestada na questão anterior, ao responderem rapidamente, para poder ler outro de seguida 

(26,67% das escolhas), 3 das raparigas sublinham a partilha de leitura entre pares ao dizem que é 

ler ao mesmo tempo que um amigo, para poder trocar ideias sobre a leitura (10% das escolhas), 

17 sublinham a necessidade de tempo, liberdade e disponibilidade interior ao assinalarem a opção 

tranquilamente, ou seja, sempre que tiver um bocado de tempo para dedicar à leitura (56,67%) e 2 

referem absorvendo bem a história, prestando bastante atenção à forma como o autor escreve e 

transportando-me a cada momento para a época em que a história foi escrita (6,67%). 

 

Gráfico 9 - Alunos sem Contrato de Leitura (SCL) 
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Rapazes: 

 

Quando analisamos as expressões utilizadas pelos rapazes do 7.º ano relativamente à sua 

caracterização pessoal da leitura (P.14), sobressaem os aspetos positivos: 22 referem Satisfação 

(15,49%); 22 sublinham utilidade (15,49%); 2 referem contrariedade (1,41%); 6 sublinham 

dificuldade (4,23%); 6 assinalam diversão (4,23%); 2 referem inutilidade (1,41%); 2 sublinham 

obrigação (1,41%); 12 sublinham a compreensão (8,45%); 2 referem a fuga (1,41%); 18 sublinham 

o conhecimento (12,62%); 18 caracterizam-na com a expressão estudo (12,68%); 6 referem 

desistência (4,23%); 10 sublinham aprendizagem (7,04%); 2 referem imposição (1,41%); 12 

sublinham imaginação (8,45%).   

Os rapazes do 8.º ano caracterizam a leitura (P.14) com as seguintes expressões: 8 

referem Satisfação (7,21%); 15 sublinham utilidade (13,51%); 4 referem contrariedade (3,6%); 4 

sublinham dificuldade (3,6%); 8 assinalam diversão (7,21%); 3 referem inutilidade (2,7%); 4 

sublinham obrigação (3,6%); 8 sublinham a compreensão (7,21%); 3 referem a fuga (2,7%); 15 

sublinham o conhecimento (13,51%); 15 caracterizam-na com a expressão estudo (13,51%); 3 

referem desistência (2,7%); 15 sublinham aprendizagem (13,51%); 3 referem imposição (2,7%); 3 

sublinham imaginação (2,7%).   

No que respeita aos rapazes do 9.º ano a caracterização da leitura (P. 14) é feita com as 

seguintes expressões: 12 referem Satisfação (8,89%); 18 sublinham utilidade (13,33%); 5 referem 

contrariedade (3,7%); 3 sublinham dificuldade (2,22%); 3 

assinalam diversão (2,22%); 2 referem inutilidade (1,48%); 5 

sublinham obrigação (3,7%); 18 sublinham a compreensão 

(13,33%); 3 referem a fuga (2,22%); 18 sublinham o 

conhecimento (13,33%); 18 caracterizam-na com a expressão 

estudo (13,33%); 5 referem desistência (3,7%); 18 sublinham 

aprendizagem (13,33%); 5 referem imposição (3,7%); 2 

sublinham imaginação (1,48%).   

Quando questionados pelos motivos pelos quais leem 

(P.15), as expressões utilizadas pelos rapazes do 7.º ano 

sublinham e reforçam a visão positiva que estes alunos 

manifestam para com a leitura. Assim, estes alunos do 7.º ano 

referem que leem pelos seguintes motivos: para 10 alunos, 

(11,76% das escolhas) a leitura é um instrumento útil para a vida; 10 (11,76% das escolhas) 

referem Ensina-me sobre realidades e pessoas que desconheço; 12 (14,12%) afirmam Ajuda-me 

a compreender melhor o mundo; 18 alunos (21,18% das escolhas) assinalam Ajuda-me a alcançar 

mais sucesso escolar; 18 (21,18%) assinalam ajuda-me a escrever melhor; 2 (2,35%) sublinham 

P. 15. Como sabes, as pessoas 

leem por diversos motivos. 

Assinala as frases que melhor se 

aplicam a ti:  

 

- É um instrumento útil para a vida; 

- Ensina-me sobre realidades e 

pessoas que desconheço; 

- Ajuda-me a compreender melhor 

o mundo; 

- Ajuda-me a alcançar mais sucesso 

escolar; 

- Ajuda-me a escrever melhor; 

- Sou obrigado a ler; 

- Sinto prazer na leitura; 

- A leitura é tema de conversa com 

os meus amigos e colegas de turma;  

- A leitura é tema de conversa com 

os pais e outros familiares. 
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sou obrigado a ler; 10 (11,76%) dizem sentir prazer na leitura; 4 (4,71%) referem que a leitura é 

tema de conversa com os meus amigos e colegas de turma; 1 (1,18%) diz que a leitura é tema de 

conversa com os meus pais e outros familiares. 

O mesmo se verifica com os rapazes do 8.º ano que utilizam as seguintes expressões para 

caraterizar os motivos que os levam a ler: para 15 alunos, (20,27% das escolhas) a leitura é um 

instrumento útil para a vida; 6 (8,11% das escolhas) referem Ensina-me sobre realidades e 

pessoas que desconheço; 15 (20,27%) afirmam Ajuda-me a compreender melhor o mundo; 15 

alunos (20,27% das escolhas) assinalam Ajuda-me a alcançar mais sucesso escolar; 8 (10,81%) 

assinalam ajuda-me a escrever melhor; 4 (5,41%) sublinham sou obrigado a ler; 8 (10,81%) dizem 

sinto prazer na leitura; 3 (4,05%) referem que a leitura é tema de conversa com os meus amigos e 

colegas de turma 

O mesmo se verifica com os rapazes do 9.º ano que utilizam as seguintes expressões para 

caraterizar os motivos que os levam a ler: para 7 alunos, (10% das escolhas) a leitura é um 

instrumento útil para a vida; 9 (12,86% das escolhas) referem Ensina-me sobre realidades e 

pessoas que desconheço; 7 (10%) afirmam Ajuda-me a compreender melhor o mundo; 18 alunos 

(25,71% das escolhas) assinalam Ajuda-me a alcançar mais sucesso escolar; 18 (25,71%) 

assinalam ajuda-me a escrever melhor; 5 (7,14%) sublinham sou obrigado a ler; 3 (4,29%) dizem 

sinto prazer na leitura; 3 (4,29%) referem que a leitura é tema de conversa com os meus amigos e 

colegas de turma. 

 

RAPARIGAS: 

 

Quando analisamos as expressões utilizadas pelas raparigas do 7.º ano relativamente à 

sua caracterização pessoal da leitura (P.14), verifica-se que, tal como se tinha verificado nos 

rapazes, sobressaem os aspetos positivos: 20 referem Satisfação (10,81%); 26 sublinham 

utilidade (14,05%); 5 referem contrariedade (2,7%); 5 sublinham dificuldade (42,7%); 10 assinalam 

diversão (5,41%); 5 referem inutilidade (2,7%); 2 sublinham obrigação (2,7%); 26 sublinham a 

compreensão (14,04%); 5 referem a fuga (2,7%); 26 sublinham o conhecimento (14,05%); 10 

caracterizam-na com a expressão estudo (5,41%); 5 referem desistência (2,7%); 26 sublinham 

aprendizagem (14,05%); 5 referem imposição (2,7%); 6 sublinham imaginação (3,24%).   

As raparigas do 8.º ano caracterizam a leitura (P.14) com as seguintes expressões: 16 

referem Satisfação (11,59%); 16 sublinham utilidade (11,59%); 4 referem contrariedade (2,9%); 4 

sublinham dificuldade (2,9%); 10 assinalam diversão (7,25%); 4 referem inutilidade (2,9%); 4 

sublinham obrigação (2,9%); 16 sublinham a compreensão (11,59%); 4 referem a fuga (2,9%); 16 

sublinham o conhecimento (11,59%); 16 caracterizam-na com a expressão estudo (11,59%); 4 

referem desistência (2,9%); 16 sublinham aprendizagem (11,59%); 4 referem imposição (2,9%) e 

4 sublinham imaginação (2,9%).   
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No que respeita às raparigas do 9.º ano a caracterização da leitura (P. 14) é feita com as 

seguintes expressões: 19 referem Satisfação (12,75%); 19 sublinham utilidade (12,75%); 5 

referem contrariedade (3,36%); 3 sublinham dificuldade (2,01%); 5 assinalam diversão (3,36%); 5 

referem inutilidade (3,36%); 5 sublinham obrigação (3,36%); 14 sublinham a compreensão (9,4%); 

5 referem a fuga (3,36%); 19 sublinham o conhecimento (12,75%); 19 caracterizam-na com a 

expressão estudo (12,75%); 3 referem desistência (2,01%); 19 sublinham aprendizagem 

(12,75%); 5 referem imposição (3,36%) e 4 sublinham imaginação (2,68%).   

Quando questionadas pelos motivos pelos quais leem (P.15), as expressões utilizadas 

pelas raparigas do 7.º ano sublinham e reforçam a visão positiva que estas alunas manifestam 

para com a leitura. Assim, estas alunas do 7.º ano referem que leem pelos seguintes motivos: 

para 20 alunas, (14,60% das escolhas) a leitura é um instrumento útil para a vida; 2 (1,46% das 

escolhas) referem Ensina-me sobre realidades e pessoas que desconheço; 16 (11,68%) afirmam 

Ajuda-me a compreender melhor o mundo; 26 alunas (18,89% das escolhas) assinalam Ajuda-me 

a alcançar mais sucesso escolar; 31 (18,98%) assinalam ajuda-me a escrever melhor; 5 (3,65%) 

sublinham sou obrigado a ler; 20 (14,60%) dizem sentir prazer na leitura; 16 (11,68%) referem que 

a leitura é tema de conversa com os meus amigos e colegas de turma; 1 (0,73%) diz que a leitura 

é tema de conversa com os meus pais e outros familiares. 

O mesmo se verifica com as raparigas do 8.º ano que utilizam as seguintes expressões 

para caraterizar os motivos que as levam a ler: para 14 alunas, (18,18% das escolhas) a leitura é 

um instrumento útil para a vida; 10 (12,99% das escolhas) referem Ensina-me sobre realidades e 

pessoas que desconheço; 5 (6,49%) afirmam Ajuda-me a compreender melhor o mundo; 16 

alunos (20,78% das escolhas) assinalam Ajuda-me a alcançar mais sucesso escolar; 16 (20,78%) 

assinalam ajuda-me a escrever melhor; 4 (5,19%) sublinham sou obrigado a ler; 10 (12,99%) 

dizem sinto prazer na leitura; 2 (2,6%) referem que a leitura é tema de conversa com os meus 

amigos e colegas de turma. 

Situação semelhante se verifica nas raparigas do 9.º ano que utilizam as seguintes 

expressões para caraterizar os motivos que as levam a ler: para 19 das alunas, a leitura é um 

instrumento útil para a vida, Ensina-as sobre realidades e pessoas que desconhecem, Ajuda-as a 

compreender melhor o mundo, Ajuda-as a alcançar mais sucesso escolar e ajuda-as a escrever 

melhor (16,96% de escolhas em cada item); 5 (4,46%) sublinham a opção sou obrigado a ler; 8 

(7,14%) dizem sinto prazer na leitura; 3 (2,68%) referem que a leitura é tema de conversa com os 

meus amigos e colegas de turma; 1 (0,89%) refere a leitura é tema de conversa com os meus pais 

e outros familiares.  
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A EXISTÊNCIA DE LIVROS EM CASA  

 

ALUNOS COM CONTRATO DE LEITURA 

 

RAPAZES: 

 

 Quando questionados sobre o número de livros 

existentes em suas casas (P.16), 5 (25%) dos alunos do 7.º ano 

diz não ter nenhum, 14 (70%) afirmam ter até 20 livros e 1 refere ter entre 20 e 50 livros. O 

mesmo se verifica com os rapazes do 8.º ano, deste grupo de estudo com 5 (20%) a referirem não 

ter nenhum livro em casa, 18 (72%) a dizerem ter até 20 livros e 2 (8%) a afirmarem ter entre 20 e 

50 livros. Nos alunos do 9.º ano encontramos a mesma situação com 3 (15,79%) a mencionarem 

não ter nenhum livro em casa e 16 (84,21%) a referirem ter até 20 livros.  

A ausência de livros na vida diária destes adolescentes é reforçada nas respostas à 

pergunta 17 (P.17), na qual os 16 (80%) dos 20 alunos do 7.º ano dizem não ter recebido nenhum 

livro nos últimos 12 meses, 3 (15%) referem ter recebido 1 livro e 1 (5%) diz ter recebido 2 livros. 

A oferta de livros (P.17.1) foi feita pelos pais para 1 dos alunos, 

por outros familiares, para outro dos alunos e por amigos para 2 

dos alunos.  

No caso dos alunos do 8.º ano, verifica-se uma situação 

semelhante com 20 (80%) alunos a afirmarem não ter recebido 

nenhum livro nos últimos 12 meses (P.17), 3 alunos a referirem ter 

recebido 1 livro e 2 alunos a referirem ter recebido 2 livros. A 

oferta desses livros foi atribuída aos pais por 1 aluno 20%), a 

outros familiares por 3 dos alunos e a amigos por 1 dos alunos 

(P.17.1). A mesma situação se repete com 16 (84,21%) dos 

alunos do 9.º ano a referirem não terem recebido nenhum livro nos 

últimos 12 meses e 2 (10,53%) a afirmarem ter recebido 1 livro 

(P.17), tendo a oferta desses livros sido feita por amigos, para 2 

desses alunos e pelos pais para 1 dos alunos (P.17.1). 

 

 

RAPARIGAS: 

 

Quando questionada sobre o número de livros existentes em sua casa (P.16), a aluna do 

7.º ano com contrato de leitura refere não ter até 20 livros em casa. Nas 11 raparigas do 8.º ano 

deste grupo de estudo,  encontramos uma situação semelhante ao que se verificou nos rapazes, 

P. 17. Assinala a resposta que 

corresponde ao número de livros 

que te ofereceram nos últimos 12 

meses. 

 

- Nenhum; 

- 1 Livro; 

- 2 Livros; 

- 3 Livros; 

- 4 Livros; 

- Mais de 4 livros. 

 

P. 16. Quantos livros existem em 

tua casa?  

 

- Nenhum; 

- Até 20 livros; 

- Entre 20 e 50 livros; 

- Entre 51 e 100 livros; 

- Entre 101 e 300 livros; 

- Entre 301 e 500 livros; 

- Mais de 500 livros. 

 

 

P. 17.1 Quem te ofereceu esse(s) 

livros? 

 

- Pais; 

- Outros familiares; 

- Amigos; 
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com 6 (54,55%) a referirem não ter nenhum livro em casa e 5 (45,45%) a dizerem ter até 20 livros. 

Nas alunas do 9.º ano encontramos a mesma situação com 2 (28,57%) a mencionarem não ter 

nenhum livro em casa e 5 (71,43%) a referiremter até 20 livros.  

A ausência de livros na vida diária destas adolescentes é reforçada nas respostas à 

pergunta 17 (P.17), na qual a aluna do 7.º ano diz não ter recebido nenhum livro nos últimos 12 

meses, 9 (81,82%) das alunas do 8.º ano referem, igualmente, não ter recebido nenhum livro no 

último ano e 2 (18,18%) dizem ter recebido 1 livro. As 7 alunas do 9.º ano também afirmam não 

ter recebido nenhum livro nos últimos 12 meses. No que respeita às 2 adolescentes do 8.º ano, 1 

refere que a oferta do livro foi feita por familiares e a outra por amigos (P.17.1).  

 

ALUNOS SEM CONTRATO DE LEITURA 

RAPAZES: 

 

 Ao contrário do que se tem verificado com as questões anteriores, o número de livros 

existentes em casa destes alunos não diverge substancialmente dos referidos no grupo de alunos 

com contrato de leitura, o que, de certo modo, nos leva a crer que este fator não influência muito o 

gosto pela leitura destes alunos, à semelhança do que se verificou nos alunos do 2.º ciclo. Assim, 

temos nos alunos do 7.º ano os seguintes resultados: 6 (20%) alunos a dizer não terem nenhum 

livro em casa, 18 (60%) a dizerem ter até 20 livros em casa e 6 (20%) entre 20 e 50 livros. No que 

respeita aos alunos do 8.º, 1 (5,26%) refere não ter nenhum livro em casa, 6 (31,58%) referem ter 

até 20 livros, 11 (57,89%) dizem ter entre 20 e 50 livros e 1 (5,26%) refere ter entre 51 e 100 

livros. Nos alunos do 9.º ano verifica-se a mesma tendência dos anos anteriores em relação ao 

número de livros existentes no domicílio dos alunos, com 1 (4,35%) aluno a referirem não ter 

nenhum livro em casa, 11 (47,83%) a dizer ter até 20 livros, 10 (43,48%) a referirem ter entre 20 e 

50 livros e 1 a mencionar ter entre 51 e 100 livros (P.16).  

Quando questionados quanto ao número de livros que lhes foram oferecidos nos últimos 

12 meses (P.17), verifica-se que neste grupo de alunos já existe alguma referência a oferta de 

livros, ainda que em número reduzido e ainda se verifica que um número muito considerável de 

alunos refira não ter recebido nenhum livro de oferta no último ano. Assim, os rapazes do 7.º ano 

fazem a seguinte referência ao número de livros no último ano: 12 (40%) alunos referem não ter 

recebido nenhum livro no último ano; 8 (26,67%) referem ter recebido 1 livro; 6 (20%) referem ter 

recebido 2 livros; 4 (13,33%) referem ter recebido 3 livros no último ano. A oferta destes livros 

(P.17.1) é feita em primeiro lugar pelos pais (9 alunos; 50%), depois por outros familiares (7 

alunos; 38,89%) e, em terceiro lugar, por amigos (2 alunos; 11,11%). 

No caso dos alunos do 8.º ano, verifica-se uma situação semelhante com 9 (47,37%) 

alunos a afirmarem não ter recebido nenhum livro nos últimos 12 meses (P.17), 5 (26,32%) a dizer 

ter recebido 1 livro, 3 (15,79%) a dizer ter recebido 2 livros e 2 (10,53%) a referirem ter recebido 3 
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livros. Quando questionados sobre quem lhes ofereceu esses livros (P.17.1), verifica-se uma 

situação semelhante à dos alunos do 7.º ano com 6 (60%) alunos a referiremos pais em primeiro 

lugar, 2 (20%) a referirem outros familiares e 2 (20%) a referiremos amigos. 

Os alunos do 9.º ano apresentam dados semelhantes aos seus pares no que respeita à 

oferta de livros (P.17) com 7 (30,43%) dos alunos a referirem não ter recebido nenhum livro, 11 

(47,83%) a referirem ter recebido 1 livro, 3 (13,04%) a mencionar ter recebido 2 livros e 2 (8,7%) a 

referirem ter recebido 3 livros. Quando questionados relativamente a quem lhes ofereceu esses 

livros (P.7.1), 10 (62,5%) dos alunos referem os pais, 3 (18,75%) outros familiares e outros 3 

(18,5%) os amigos.  

   

RAPARIGAS: 

 

Tal como se verificou nos rapazes deste grupo de estudo, o número de livros existentes 

em casa destes alunos não diverge substancialmente dos referidos no grupo de alunos com 

contrato de leitura, o que, de certo modo, nos leva a crer que este fator não influência 

determinantemente o gosto pela leitura destas alunas. Assim temos nas alunas do 7.º ano 1 

(2,78%) a dizerem não ter nenhum livro em casa, 12 (33,33%) a dizer ter até 20 livros em casa e 

17 (47,22%) entre 20 e 50 livros, 4 (11,11%) a referirem ter entre 51 e 100 livros em casa e 1 

(5,56%) a referirem ter entre 101 e 300 livros. Quando questionadas quanto ao número de livros 

que lhes foram oferecidos nos últimos 12 meses (P.17), verifica-se que, tal como nos rapazes, 

neste grupo de alunas já existe alguma referência à oferta de livros, ainda que em número 

reduzido e ainda se verifica que um número muito elevado de alunas refira não ter recebido 

nenhum livro de oferta no último ano. Assim, as raparigas do 7.º ano fazem a seguinte referência 

ao número de livros recebidos no último ano: 24 (66,67%) alunas referem não ter recebido 

nenhum livro no último ano; 7 (19,44%) referem ter recebido 1 livro; 4 (11,11%) referem ter 

recebido 2 livros; 1 (2,78%) refere ter recebido 3 livros no último ano. Tal como nos rapazes, a 

oferta destes livros (P.17.1) é feita em primeiro lugar pelos pais (6 alunas; 50%), depois por outros 

familiares (4 alunas; 33,33%) e, em terceiro, lugar por amigos (2 alunos; 16,67%). 

As raparigas do 8.º ano referem ter o seguinte número de livros em casa (P.16): 1 (5%) a 

dizerem não ter nenhum livro em casa, 6 (30%) a dizerem ter até 20 livros em casa, 11 (55%) 

entre 20 e 50 livros e 2 (10%) a referirem ter entre 51 e 100 livros em casa. 
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No que respeita ao número de livros que lhes foi oferecido no 

último ano (P.17), verifica-se uma situação semelhante à verificada nas 

alunas do 8.º ano, ainda que com dados ligeiramente superiores, com 8 

(40%) alunas a afirmarem não ter recebido nenhum livro nos últimos 6 

meses, 6 (30%) a dizerem ter recebido 1 livro, 5 (25%) a dizererem ter 

recebido 2 livros e 1 (5%) a referirem ter recebido 3 livros. Quando 

questionadas sobre quem lhes ofereceu esses livros (P.17.1), verifica-

se uma situação semelhante à analisada nos restantes alunos. Assim 

temos 6 (50%) das alunas a referirem os pais em primeiro lugar, 4 

(33,33%) a referirem outros familiares e 2 (16,67%) a referirem os 

amigos.  

As raparigas do 9.º ano referem ter o seguinte número de livros 

em casa (P.16): 2 (8,33%) a dizerem não ter nenhum livro em casa, 11 

(45,83%) a dizerem ter até 20 livros em casa, 10 (41,67%) entre 20 e 

50 livros e 1 (4,17%) a referirem ter entre 51 e 100 livros em casa. 

No que respeita ao número de livros que lhes foi oferecido no 

último ano (P.17), verifica-se uma situação semelhante à analisada nas 

alunas do 8.º ano, com 7 (29,17%) alunas a afirmarem não ter recebido 

nenhum livro nos últimos 6 meses, 10 (41,67%) a dizerem ter recebido 

1 livro, 6 (25%) a dizerem ter recebido 2 livros e 1 (4,17%) a referirem 

ter recebido 3 livros. Quando questionadas sobre quem lhes ofereceu 

esses livros (P.17.1), verifica-se uma situação semelhante à analisada 

nos restantes alunos, ainda que se verifique o acentuar das referências 

aos pais como principais ofertantes de livros. Assim temos 13 (76,47%) 

das alunas a referirem os pais em primeiro lugar, 1 (5,88%) a referirem 

outros familiares e 3 (17,65%) a referiremos amigos. 

   

A LEITURA NO CONTEXTO FAMILIAR  

 

ALUNOS COM CONTRATO DE LEITURA 

 

RAPAZES:  

 

Quando questionamos os alunos relativamente ao seu contexto familiar de leitura (P.18), 

quase todos os 20 alunos do 7.º ano sublinham com a expressão nunca quase todos os itens da 

pergunta, isto é, dizem nunca ouviram familiares falarem de livros que leem, nunca foram com 

familiares a livrarias, nunca foram com familiares a bibliotecas, nunca ouviram familiares a ler em 

P. 18. Seleciona a opção 

que corresponde à 

frequência com que te 

sucedem as situações 

seguintes: 

 

A – Ouvir familiares 

falarem de livros que leem:  

 

- Muitas vezes; 

- Algumas vezes; 

- Raramente; 

- Nunca. 

 

B – Ir com familiares a 

livrarias: 

  

- Muitas vezes; 

- Algumas vezes; 

- Raramente; 

- Nunca. 

 

C – Ir com familiares a 

bibliotecas; 

  

- Muitas vezes; 

- Algumas vezes; 

- Raramente; 

- Nunca; 

 

D – ouvir familiares a 

contar histórias: 

  

- Muitas vezes; 

- Algumas vezes; 

- Raramente; 

- Nunca. 

 

E – ouvir familiares a ler 

em voz alta: 

  

- Muitas vezes; 

- Algumas vezes; 

- Raramente; 

- Nunca. 

 
F – ver familiares a ler:  

- Muitas vezes; 

- Algumas vezes; 

- Raramente; 

- Nunca. 
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voz alta e nunca viram familiares a ler, apenas 2 (10%) dos alunos referem ter ouvido familiares a 

contar histórias algumas vezes, os restantes 18 referem nunca ter 

ouvido contar histórias. Quando questionados sobre a frequência 

com que falam do que leem (P.19), 18 (90%) dos alunos 

respondem nunca e 2 (10%) referem que quase nunca falam do 

que leem, Contudo, quando lhes é colocada a questão com quem 

falas sobre o que lês (P.20), os 20 rapazes referem o(a) 

professor(a) (60,62% das escolhas), 11 referem a bibliotecária 

(33,33% das escolhas) e 2 a mãe (6,06% das escolhas).  

Os 25 alunos do 8.º ano referem que nunca foram com familiares a livrarias, nunca foram 

com familiares a bibliotecas, nunca ouviram familiares ler em voz 

alta, nunca viram familiares a ler, apenas 1 dos alunos refere que 

raramente ouve os familiares falarem de livros que leem, 2 dos 25 

alunos referem ouvir algumas vezes familiares contar histórias 

(P.18). Quando questionados sobre a frequência com que falam do 

que leem (P.19), 23 (92%) dos alunos respondem nunca e 2 (8%) 

referem que quase nunca falam do que leem, Contudo, quando lhes 

é colocada a questão com quem falas sobre o que lês (P.20), 18 dos 

rapazes referem o(a) professor(a) (56,25% das escolhas), 5 referem a bibliotecária (15,63% das 

escolhas), 2 a mãe e um irmão ou irmã (6,25% das escolhas em cada item) e 5 referem não falar 

com ninguém (15,63% das escolhas). 

Os 19 alunos do 9.º ano referem que nunca ouviram familiares falarem de livros que leem, 

nunca foram com familiares a livrarias, nunca foram com familiares a bibliotecas, nunca ouviram 

familiares a ler em voz alta, nunca viram familiares a ler e 3 dos alunos referem ouvir familiares a 

contar histórias algumas vezes (P.18). Quando questionados sobre a frequência com que falam 

do que leem (P.19), 17 (90,48%) dos alunos respondem nunca e 2 (9,52%) referem que quase 

nunca falam do que leem. Contudo, quando lhes é colocada a questão com quem falas sobre o 

que lês (P.20), 13 rapazes referem o(a) professor(a) (50% das escolhas), 5 referem a bibliotecária 

(19,23% das escolhas), 2 a mãe (7,69% das escolhas) e 6 dizem que não falam com ninguém 

(23,06%).       

  

RAPARIGAS: 

 

 Quando questionamos a aluna do 7.º ano relativamente ao seu contexto familiar de leitura 

(P.18), verifica-se que utiliza a expressão nunca em todos os itens da pergunta, isto é, diz nunca 

ter ouvido familiares falarem de livros que leem, nunca foi com familiares a livrarias, nunca foi com 

familiares a bibliotecas, nunca ouviu familiares a contar histórias, nunca ouviu familiares a ler em 

P. 20. Com quem falas sobre o 

que lês? 

 

- Mãe; 

- Pai; 

- Avô/avó; 

- Irmão/irmã; 

- Amigo(a); 

- Professor(a); 

- Bibliotecário(a); 

- Com ninguém. 

 

 

P. 19. Com que frequência falas 

em casa sobre os livros que lês? 

 

- Todos os dias ou quase todos os 

dias; 

- Uma a duas vezes por semana; 

- Uma a duas vezes por mês; 

- Quase nunca; 

- Nunca; 
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voz alta e nunca viu familiares a ler. Esta aluna diz que nunca fala do que lê (P. 19) com ninguém 

(P.20).  

As 11 alunas do 8.º ano referem que nunca foram com familiares a livrarias, nunca foram 

com familiares a bibliotecas, nunca ouviram familiares ler em voz alta, nunca viram familiares a ler, 

nunca ouviram os familiares falarem de livros que leem, e nunca ouviram familiares contar 

histórias (P.18). Quando questionadas sobre a frequência com que falam do que leem (P.19), 

todas as alunas referem que nunca, Quando lhes é colocada a questão com quem falas sobre o 

que lês (P.20), as 11 raparigas referem não falar com ninguém. 

À semelhança do que se verificou com as adolescentes do 7.º ano, todas as 7 alunas do 

9.º ano, referem que nunca foram com familiares a livrarias, nunca foram com familiares a 

bibliotecas, nunca ouviram familiares ler em voz alta, nunca viram familiares a ler, nunca ouviram 

os familiares falarem de livros que leem e nunca ouviram familiares contar histórias (P.18). 

Quando questionadas sobre a frequência com que falam do que leem (P.19), as 7 alunas 

respondem nunca. Contudo, quando lhes é colocada a questão com quem falas sobre o que lês 

(P.20), 5 das raparigas referem o(a) professor(a) (71,43% das escolhas), 1 refere a bibliotecária 

(14,29% das escolhas) e 1 diz que não fala com ninguém (14,29%).       

 

ALUNOS SEM CONTRATO DE LEITURA 

 

RAPAZES: 

 

Ao contrário do que seria expectável, o contexto familiar de leitura dos alunos sem contrato 

de leitura não diverge muito do verificado nos alunos com contrato de leitura. Assim, encontramos 

as seguintes referências nas respostas à pergunta 18 (P.18) dos alunos do 7.º ano: no item A - 

ouvir familiares falarem de livros que leem, 29 (96,67%) alunos respondem nunca e 1 (3,33%) 

refere algumas vezes; no item B - Ir com familiares a livrarias, 28 (93,33%) respondem nunca, 1 

(3,33%) diz raramente e 1 (3,33%) diz algumas vezes; no tem C – ir com familiares a bibliotecas, 

28 (93,33%) respondem nunca, 1 (3,33%) responde raramente, 1 (3,33%) sublinha algumas 

vezes; no item D – ouvir familiares a contar histórias, apenas 1 (3,33%) aluno refere raramente, os 

restantes 29 (96,67%) respondem nunca; no que respeita ao item E - ouvir familiares a ler em voz 

alta, todos os 30 alunos respondem nunca; no item F – ver familiares a ler, 29 (96,67%) 

respondem nunca e 1 (3,33%) refere algumas vezes.  

Quando lhe é colocada a questão com que frequência falas em casa sobre os livros que 

lês? (P.19), 28 (93,33%) dos alunos respondem nunca, 1 (3,33%) responde quase nunca e 1 

(3,33%) diz falar 1 ou 2 vezes por mês. Quando lhes é colocada a questão com quem falas sobre 

o que lês? (P.20), 2 (3,51%) dos rapazes do 7.º ano referem com ninguém, 28 (49,12%) referem 
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os professores, 17 (29,82%) a bibliotecária, 4 (7,02%) refere os amigos, 4 (7,02%) referem a mãe 

e 2 (3,51%) mencionam irmã/irmão.  

Nos rapazes do 8.º ano verifica-se uma situação muito semelhante ao que se verificou nos 

do 7.º ano com os seguintes valores nas respostas aos itens na pergunta 18: os 19 alunos 

respondem nunca aos itens A - ouvir familiares falarem de livros que leem, B - Ir com familiares a 

livrarias, C – ir com familiares a bibliotecas, D – ouvir familiares a contar histórias, E - ouvir 

familiares a ler em voz alta; no item F – ver familiares a ler, 18 (94,74%) respondem nunca e 1 

(5,26%) refere raramente.  

Quando lhe é colocada a questão com que frequência falas em casa sobre os livros que 

lês? (P.19), 4 (21,05%) dos alunos respondem nunca, 12 (63,16%) responde quase nunca, 2 

(10,53%) diz falar 1 ou 2 vezes por mês e 1 (5,26%) menciona irmã/irmão. Quando lhes é 

colocada a questão com quem falam sobre o que lês? (P.20), 4 (12,9%) dos rapazes do 8.º ano 

referem com ninguém, 9 (48,39%) referem os professores, 9 (29,03%) a bibliotecária, 3 (9,68%) 

referem os amigos. 

Nos rapazes do 9.º ano verifica-se uma situação semelhante ao que se verificou nos 

restantes anos letivos com as seguintes percentagens de respostas aos itens na pergunta 18 

(P.18): no item A - ouvir familiares falarem de livros que leem, 21 (91,30%) dos alunos respondem 

nunca e 2 (8,7%) referem raramente; no item B - Ir com familiares a livrarias, 22 (95,65%) 

respondem nunca e 1 (4,35%) diz raramente; no tem C – ir com familiares a bibliotecas, todos os 

alunos (23 - 100%) respondem nunca; no item D – ouvir familiares a contar histórias, apenas 1 

(4,35%) aluno refere raramente, os restantes 22 (95,65%) respondem nunca; no que respeita ao 

item E - ouvir familiares a ler em voz alta, os 23 alunos respondem nunca; no item F – ver 

familiares a ler, 19 (82,61%) respondem nunca e 3 (13,04%) referem quase nunca e 1 (4,35%) 

menciona uma ou duas vezes por mês.  

Quando questionados sobre a frequência com que falam em casa sobre os livros que leem 

(P.19), os 23 alunos do 9.º ano fazem as seguintes referências: 19 (82,61%) respondem nunca; 3 

(13,04%) respondem quase nunca; 1 (4,35%) menciona uma ou duas vezes por mês. Quando 

lhes é colocada a questão com quem falam sobre o que lês? (P.20), 5 (12,2%) respondem com 

ninguém, 15 (36,59%) respondem com a bibliotecária, 18 (43,9%) com a professora e 3 (7,32%) 

com um amigo/amiga. 

 

RAPARIGAS 

 

Tal como se verificou no caso dos rapazes, os dados das raparigas mostram-nos que, ao 

contrário do que seria expectável, o contexto familiar de leitura dos alunos sem contrato de leitura 

é semelhante ao verificado nos alunos com contrato de leitura. Assim, encontramos as seguintes 

referências nas respostas à pergunta 18 (P.18) das alunas do 7.º ano: no item A - ouvir familiares 
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falarem de livros que leem, 35 (97,22%) alunas respondem nunca e 1 (2,78%) refere raramente; 

no item B - Ir com familiares a livrarias, 34 (94,44%) respondem nunca, e 2 (5,45%) dizem 

raramente; no tem C – ir com familiares a bibliotecas, as 19 alunas respondem nunca; no item D – 

ouvir familiares a contar histórias, apenas 1 (2,78%) aluna refere raramente, os restantes 35 

(97,22%) respondem nunca; no que respeita ao item E - ouvir familiares a ler em voz alta, todas 

as 36 alunas respondem nunca; no item F – ver familiares a ler, 35 (97,22%) respondem nunca e 

1 (2,78%) referem algumas vezes.  

Quando lhe é colocada a questão com que frequência falas em casa sobre os livros que 

lês? (P.19), 6 (16,67%) das alunas respondem nunca, 2 (5,56%) respondem quase nunca, 26 

(72,22%) dizem falar 1 ou 2 vezes por mês e 2 (5,56%) respondem uma ou duas vezes por 

semana. Quando lhes é colocada a questão com quem falam sobre o que lês? (P.20), 5 (9,8%) 

das raparigas do 7.º ano referem com ninguém, 31 (60,78%) referem os professores, 12 (23,53%) 

a bibliotecária, 2 (3,92%) referem os amigos, 1 (1,96%) refere a mãe.  

Nas raparigas do 9.º ano verifica-se uma situação semelhante ao que se verificou nos 

restantes anos letivos com as seguintes percentagens de respostas aos itens na pergunta 18 

(P.18): 19 (95%) das alunas respondem nunca ao item A - ouvir familiares falarem de livros que 

leem e 1 (5%) responde raramente; as 24 alunas respondem nunca aos itens B - Ir com familiares 

a livrarias, C – ir com familiares a bibliotecas, D – ouvir familiares a contar histórias, E- ouvir 

familiares a ler em voz alta; no item F – ver familiares a ler, 19 (95%) respondem nunca e 1 (5%) 

refere raramente.  

Quando lhe é colocada a questão com que frequência falas em casa sobre os livros que 

lês? (P.19), 4 (20%) das alunas respondem nunca, 8 (40%) responde quase nunca, 6 (30%) diz 

falar 1 ou 2 vezes por mês e 2 (10%) respondem uma ou duas vezes por semana. Quando lhes é 

colocada a questão com quem falam sobre o que lês? (P.20), 4 (12,5%) das raparigas do 8.º ano 

referem com ninguém, 16 (50%) referem os professores, 10 (31,25%) a bibliotecária e 2 (6,25%) 

referem os amigos. 

Nas raparigas do 9.º ano verifica-se uma situação muito semelhante ao que se verificou no 

8.º ano com as seguintes percentagens de respostas aos itens na pergunta 18 (P.18): 23 

(95,83%) das alunas respondem nunca ao item A - ouvir familiares falarem de livros que leem e 1 

(4,17%) responde raramente; as 24 alunas respondem nunca aos itens B - Ir com familiares a 

livrarias, C – ir com familiares a bibliotecas, D – ouvir familiares a contar histórias, E- ouvir 

familiares a ler em voz alta; no item F – ver familiares a ler, 23 (93,83%) respondem nunca e 1 

(4,17%) refere raramente.  

Quando lhe é colocada a questão com que frequência falas em casa sobre os livros que 

lês? (P.19), 18 (75%) das alunas respondem nunca, 5 (20,83%) respondem quase nunca, 1 

(4,17%) diz falar 1 ou 2 vezes por mês. Quando lhes é colocada a questão com quem falas sobre 

o que lês? (P.20), 5 (12,82%) das raparigas do 9.º ano referem com ninguém, 19 (48,72%) 
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referem os professores, 11 (28,21%) a bibliotecária, 3 (7,68%) referem os amigos e 1 (2,56%) a 

mãe. 

 

 

CONTEXTO CULTURAL E HOBBIES DOS ALUNOS  

 

ALUNOS COM CONTRATO DE LEITURA 

 

RAPAZES:  

Quando questionados relativamente à frequência de espaços 

culturais no último ano (P.21), os 20 rapazes do 7.º ano referem ter 

ido à biblioteca da escola e a feiras/festas populares (26,67%). 14 

dizem ter ido a espetáculos desportivos (18,67%), 19 referem ter ido  

a um concerto de música popular e a feiras/festas populares (25,33%) 

e 2 referem ter ido ao cinema (2,67%). Os 25 rapazes do 8.º ano 

referem ter frequentado no último ano os seguintes espaços culturais: 

3 referem ter ido ao cinema (3,26%); 18 referem ter ido a um concerto 

de música popular (19,57%); 23 referem ter ido a espetáculos 

desportivos (25%), 23 referem ter ido a feiras e festas populares 

(25%) e os 25 alunos afirmam ter ido à biblioteca da escola (27,17%). Os alunos do 9.º ano 

apresentam as seguintes respostas à (P.21): os 19 rapazes do 9.º ano referem ter ido à biblioteca 

da escola (30,16%), 18 referem ter ido a feiras/festas populares (28,57%). 17 dizem ter ido a 

espetáculos desportivos (26,98%), 6 alunos referem ter ido a um concerto de música popular e a 

feiras/festas populares (9,52%) e 3 referem ter ido ao cinema 

(4,76%).  

Quando questionados sobre os objetos que escolheriam 

levar consigo numa viagem de 10 dias (P.22), os 20 rapazes do 7.º 

ano fazem as seguintes referências: 14 levariam uma MP3/leitor 

de CD/iPod (18,67%); os 20 referem que levariam o telemóvel, o 

computador e internet móvel ou outro acesso à internet (26,67% 

de escolhas em cada item) e 1 dos alunos refere que levaria a 

consola (1,33%). Os 25 rapazes do 8.º ano selecionam para levarem numa viagem de 10 dias, o 

telemóvel, o computador e internet móvel ou outro acesso à internet (25,51% de escolhas em 

cada item), 10 dos alunos referem que levariam MP3/leitor de CD/iPod (10,20%) e 13 alunos 

levariam uma consola (13,27%). Os 19 rapazes do 9.º ano selecionam para levarem numa viagem 

de 10 dias, o telemóvel, o computador e internet móvel ou outro acesso à internet (27,14% de 

P. 22. Imagina que vais fazer uma 

viagem de 10 dias. Que objetos 

desejarias levar contigo? 

 

- Telemóvel; 

- Consola; 

- Computador; 

- Jogos; 

- Livros; 

- Revistas; 

- MP3 /leitor de CD/iPod; 

- Internet móvel ou outro acesso à 

internet. 

 

 

P. 21. Nos últimos 12 meses, 

quantas vezes foste:  

 

- Ao cinema; 

- Ao teatro; 

- A Museus; 

- A Exposições; 

- A Livrarias;  

- A um bailado; 

- A Espetáculos desportivos; 

- A Biblioteca Pública; 

- A Biblioteca da Escola; 

- A um concerto de música 

popular; 

- A um concerto de música 

clássica; 

- A feiras/festas populares 
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escolhas em cada item), 10 dos alunos referem que levariam MP3/leitor de CD/iPod (14,29%), 2 

dos alunos levariam uma consola (2,86%) e 1 refere que levaria jogos (1,43%). 

 

RAPARIGAS:  

 

Quando questionadas relativamente à frequência de espaços culturais no último ano 

(P.21), a aluna do 7.º ano refere ter ido à biblioteca da escola e a feiras/festas populares. As 11 

raparigas do 8.º ano referem ter frequentado no último ano os seguintes espaços culturais: 2 

referem ter ido ao cinema (9,09%); 9 referem ter ido a feiras e festas populares (40,91%) e as 11 

alunas afirmam ter ido à biblioteca da escola (50 % das escolhas). As alunas do 9.º ano 

apresentam as seguintes respostas à (P.21): as 7 raparigas do 9.º ano referem ter ido à biblioteca 

da escola e a feiras/festas populares (46,67% de escolhas em cada item) e 1 refere ter ido ao 

cinema (6,67%).  

Quando questionadas sobre os objetos que escolheriam levar consigo numa viagem de 10 

dias (P.22), a aluna do 7.º ano diz que levaria o telemóvel e internet móvel ou outro acesso à 

internet. As 11 raparigas do 8.º ano selecionaram, para levarem numa viagem de 10 dias, o 

telemóvel, o computador e internet móvel ou outro acesso à internet (33,33% de escolhas em 

cada item). As 7 raparigas do 9.º ano selecionaram para levar, numa viagem de 10 dias, o 

telemóvel e internet móvel ou outro acesso à internet (43,75% de escolhas em cada item) e 2 das 

alunas referem que levariam o computador (12,5%). 

 

 

 

ALUNOS SEM CONTRATO DE LEITURA 

 

RAPAZES:  

 

Quando questionados relativamente à frequência de espaços culturais no último ano 

(P.21), os 30 rapazes do 7.º ano fazem as seguintes respostas: 22 referem ter ido a espetáculos 

desportivos (29,73%); 26 assinalam a biblioteca da escola (35,14%); 8 a um concerto de música 

popular (10,81%); 26 a feiras/festas populares (24,32%). Os 19 rapazes do 8.º ano referem ter 

frequentado no último ano os seguintes espaços culturais: 2 referem ter ido ao cinema (3,17%); 12 

referem ter ido a um concerto de música popular (19,05%); 16 referem ter ido a espetáculos 

desportivos (25,40%); 17 foram à biblioteca da escola (26,98%); 16 a feiras/festas populares 

(29,90%). Os 23 rapazes do 9.º ano referem ter frequentado no último ano os seguintes espaços 

culturais: 2 referem ter ido ao cinema (2,86%); 18 referem ter ido a um concerto de música popular 

(25,71%); 18 referem ter ido a espetáculos desportivos (25,71%); 21 referem a biblioteca da 

escola (30%); 11 feiras/festas populares (15,71%).   



 224 

Quando questionados sobre os objetos que escolheriam levar consigo numa viagem de 10 

dias (P.22), os rapazes do 7.º ano fazem as seguintes referências: 10 levariam uma consola 

(10,20%); 11 levariam um MP3/leitor de CD/iPod (11,22%); 9 levariam livros (9,18%); todos os 30 

rapazes referem que levariam o telemóvel (30,61% das escolhas); 28 o computador (28,57%); os 

8 levariam internet móvel ou outro acesso à internet (8,16% das escolhas). Os 19 rapazes do 8.º 

ano fazem seleções de objetos ligeiramente divergentes dos seus colegas do 7.º ano, com as 

seguintes escolhas: 19 referem o telemóvel (22,09%); 2 referem a consola (2,33%); 19 o 

computador (22,09%); 3 referem livros (3,49%); 5 referem o MP3/ leitor de CD/ iPod (5,81%); 19 

respondem internet móvel ou outro acesso à internet (22,09%); 19 referem que levariam jogos 

(22,09%). Os 23 rapazes do 9.º ano fazem seleções de objetos semelhantes às dos seus colegas 

do 7.º ano, com as seguintes escolhas: 23 referem o telemóvel (20,35%); 12 referem a consola 

(10,62%); 23 o computador (20,35%); 6 referem livros (5,31%); 7 referem o MP3/ leitor de CD/ 

iPod (6,19%); 23 internet móvel ou outro acesso à internet (20,35%); 19 referem que levariam 

jogos (16,81%).  

 

RAPARIGAS:  

 

Quando questionadas relativamente à frequência de espaços culturais no último ano 

(P.21), as 36 raparigas do 7.º ano fazem as seguintes referências: 32 assinalam a biblioteca da 

escola (35,16%); 26 a ida a um concerto de música popular (28,57%); 31 a opção  feiras/festas 

populares (34,07%); 1 das alunas refere ter ido a livrarias (1,10%) e outra das alunas refere ter ido 

ao cinema (1,10%). As 20 raparigas do 8.º ano referem ter frequentado no último ano os seguintes 

espaços culturais: 2 referem ter ido ao cinema (3,51%); 18 referem ter ido a um concerto de 

música popular (31,58%); 1 refere ter ido a espetáculos desportivos (1,75%); 18 foram à biblioteca 

da escola (31,58%); 18 a feiras/festas populares (31,58%). As 24 raparigas do 9.º ano referem ter 

frequentado no último ano os seguintes espaços culturais: 2 referem ter ido ao cinema (3,17%); 18 

referem ter ido a um concerto de música popular (28,57%); 2 referem ter ido a espetáculos 

desportivos (3,17%); 22 foram à biblioteca da escola (34,92%); 19 a feiras/festas populares 

(30,16%).   

Quando questionadas sobre os objetos que escolheriam levar consigo numa viagem de 10 

dias (P.22), as 36 raparigas do 7.º ano dão as seguintes respostas: as 36 referem o telemóvel 

(33,64%); 14 referem o computador (13,08%); 16 referem livros (14,95%); 29 referem o MP3/ leitor 

de CD/ iPod (27,10%); 12 referem internet móvel ou outro acesso à internet (11,21%).  

As 20 raparigas do 8.º ano fazem seleções de objetos semelhantes aos das suas colegas 

do 7.º ano, com as seguintes escolhas: 19 referem o telemóvel (31,15%); 16 o computador 

(26,23%); 10 referem livros (16,39%); 8 referem o MP3/ leitor de CD/ iPod (13,11%); 8 internet 

móvel ou outro acesso à internet (13,11%). As 24 raparigas do 9.º ano fazem seleções de objetos 
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semelhantes às dos seus colegas do 8.º ano, com as seguintes escolhas: 1 levaria uma consola 

(1,35%); 6 levariam um MP3/leitor de CD/iPod (8,11%); 8 levariam livros (10,81%); todas as 24 

raparigas referem que levariam o telemóvel (32,43% das escolhas); 16 o computador (21.62%); 16 

levariam internet móvel ou outro acesso à internet (21,62% das escolhas).  

 

 

RELAÇÃO DOS ALUNOS COM A INTERNET  

ALUNOS COM CONTRATO DE LEITURA 

RAPAZES: 

 

 4 (20%) dos 20 rapazes do 7.º ano diz não passar nenhum 

tempo passado na internet, 6 (30%) passa menos de meia hora e 

10 (50%) entre 2 a 3 horas diárias (P.23), nas quais realizam as 

seguintes tarefas (P. 24): 1 dos alunos refere que acede a 

informação para a realização de trabalhos de pesquisa (2,22%); 

16 (35,56%) dos alunos referem que acedem ao e-mail; 8 

referem que se inscrevem em jogos (17,78%); 16 dos alunos 

referem que comunicam em redes sociais (35,56%); 4 referem 

que acedem a filmes (8,89%).  

 No que respeita aos 25 rapazes do 8.º ano, 3 (13,04%) 

referem não passar nenhum tempo na internet,18 (78,26%) 

menos de meia hora diária e 2 entre 2 a 3 horas (P.23). No que 

respeita às tarefas realizadas na internet, 2 dos rapazes referem 

que acedem a informação para a realização de trabalhos de 

pesquisa (3,85%), 22 referem que acedem ao e-mail (42,31%), 6 dizem que se inscrevem em 

jogos (11,54%), 18 alunos comunicam em redes sociais (34,62%) e 4 mencionam que acedem a 

filmes (7,69%) (P.24).  

 Os 19 rapazes do 9.º ano fazem as seguintes referências ao tempo de utilização diária da 

internet: 6 (31,58%) dos rapazes referem não passar nenhum tempo na internet; 3 (15,79%) 

menos de meia hora diária; 10 (52,63%) entre meia e uma hora (P.23). Estes alunos referem que 

fazem a seguinte utilização da internet (P.24): 2 dizem que acedem a informação para a 

realização de trabalhos de pesquisa (6,67%); 13 acedem ao e-mail (43,33%); 13 comunicam em 

redes sociais (43,33%) e 2 acedem a filmes (6,67%). 

 

 

 

 

P. 24. Que tarefas realizas na 

internet? 

 

- Acedo a informação para a 

realização de trabalhos de pesquisa; 

- Faço download de livros e realizo 

leituras online; 

- Acedo ao e-mail; 

- Inscrevo-me em jogos; 

- Comunico em redes sociais;  

- Leio notícias; 

- Acedo a filmes; 

- Outras; 

 

P. 23. Quanto tempo passas na 

internet por dia?  

 

- Nenhum; 

- Menos de meia hora; 

- Entre meia e uma hora; 

- Entre 2 e 3 horas; 

- Mais de 3 horas. 
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RAPARIGAS:   

 

A aluna do 7.º ano diz não dedicar nenhum tempo diário à internet (P.23) e afirma que 

quando a utiliza o faz unicamente para aceder a informação para a realização de trabalhos de 

pesquisa (P. 24).  

 No que respeita às 11 raparigas do 8.º ano, 6 (54,55%) referem não passar nenhum tempo 

na internet,3 (27,27%) menos de meia hora diária, 1 (9,09%) entre 2 a 3 horas por dia (P.23). No 

que respeita às tarefas realizadas na internet, 2 das raparigas referem que acedem a informação 

para a realização de trabalhos de pesquisa (18,18%) e 9 referem que acedem ao email (81,82%) 

(P.24).  

 As 7 raparigas do 9.º ano fazem as seguintes referências ao tempo de utilização diária da 

internet: 3 (42,86%) das raparigas referem não passar nenhum tempo na internet; 3 (42,86%) 

menos de meia hora diária; 1 (14,29%) entre meia e uma hora (P.23). Estas alunas referem que 

utilizam a internet para aceder ao email (P.24).  

 

ALUNOS SEM CONTRATO DE LEITURA 

 

RAPAZES: 

 

Quando questionados quanto ao tempo diário passado na internet (P.23), os 30 

adolescentes do 7.º ano fazem as seguintes referências: 1 (3,33%) diz não passar nenhum tempo 

na internet; 12 (40%) referem menos de meia hora diária; 6 (20%) referem entre meia e uma hora 

diária; 11 (36,67%) referem entre 2 a 3 horas diárias. Quanto às tarefas realizadas (P. 24) na 

internet, 6 alunos dizem que acedem a informação para a realização de trabalhos de pesquisa 

(10,17% das escolhas); 18 dizem que acedem ao e-mail (30,51%); 11 alunos referem a inscrição 

em jogos (18,64% das escolhas); 16 dos adolescentes mencionam que acedem a redes sociais 

(27,12%); 2 mencionam que leem notícias (3,39%); 6 dos rapazes dizem que acedem a filmes 

(10,17%).  

No que respeita aos 19 rapazes do 8.ºano temos as seguintes referências ao tempo diário 

passado na internet (P.23): 2 (10,53%) dizem não passar nenhum tempo na internet; 4 (21,05%) 

referem menos de meia hora diária; 5 (26,32%) referem entre meia e uma hora diária; 6 (31,58%) 

entre 2 e 3 horas diárias; 2 (10,53%) mais de 3 horas por dia. Quanto às tarefas realizadas (P. 24) 

na internet, 2 alunos dizem que acedem a informação para a realização de trabalhos de pesquisa 

(4,17% das escolhas); 16 alunos dizem que acedem ao e-mail (33,33%); 14 alunos referem a 

inscrição em jogos (29,17% das escolhas); 12 dos rapazes mencionam que acedem a redes 

sociais (25%); 4 dos adolescentes dizem que acedem a filmes (8,33%).  
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No que respeita aos 23 rapazes do 9.ºano, temos as seguintes referências ao tempo diário 

passado na internet (P.23): 1 (4,35%) dizem não passar nenhum tempo na internet; 3 (13,04%) 

referem menos de meia hora diária; 12 (52,17%) referem entre meia e uma hora diária; 6 (26,09%) 

referem entre 2 a 3 horas diárias; 1 (4,35%) mais de 3 horas por dia. Quanto às tarefas realizadas 

(P.24) na internet, 8 alunos dizem que acedem a informação para a realização de trabalhos de 

pesquisa (12,31% das escolhas); 1 dos alunos refere que faz download de livros e realiza leituras 

online (1,54); 19 alunos dizem que acedem ao e-mail (29,23%); 16 alunos referem a inscrição em 

jogos (24,62% das escolhas); 13 dos rapazes mencionam que acedem a redes sociais (20%); 1 

dos adolescentes refere a leitura de notícias (1,54%); 7 dos adolescentes dizem que acedem a 

filmes (10,71%).  

 

RAPARIGAS: 

 

Quando questionadas quanto ao tempo diário passado na internet (P.23), as 36 

adolescentes do 7.º ano fazem as seguintes referências: 4 (11,11%) dizem não passar nenhum 

tempo na internet; 21 (58,33%) referem menos de meia hora diária; 9 (25%) referem entre meia e 

uma hora diária; 2 (5,56%) referem entre 2 a 3 horas diárias. Quanto às tarefas realizadas (P. 24) 

na internet, 16 alunas dizem que acedem a informação para a realização de trabalhos de pesquisa 

(27,12% das escolhas); 31 dizem que acedem ao e-mail (52,54%); 12 das adolescentes 

mencionam que acedem a redes sociais (20,34%).  

No que respeita às 20 adolescentes do 8.º ano temos as seguintes referências ao tempo 

diário passado na internet (P.23): 2 (10%) dizem não passar nenhum tempo na internet; 6 (30%) 

referem menos de meia hora diária; 10 (50%) referem entre meia e uma hora diária; 2 (10%) 

referem entre 2 a 3 horas diárias. Quanto às tarefas realizadas (P. 24) na internet, 12 alunas 

dizem que acedem a informação para a realização de trabalhos de pesquisa (31,77% das 

escolhas); 18 dizem que acedem ao e-mail (46,15%); 6 das alunas mencionam que acedem a 

redes sociais (15,38%); 2 das alunas referem que acedem à internet para ler notícias (5,13%); 1 

das raparigas diz que acede a filmes (2,56%).  

No que respeita às 24 adolescentes do 9.º ano temos as seguintes referências ao tempo 

diário passado na internet (P.23): 4 (16,67%) dizem não passar nenhum tempo na internet; 10 

(41,67%) referem menos de meia hora diária; 8 (33,33%) referem entre meia e uma hora diária; 2 

(8,33%) referem entre 2 a 3 horas diárias. Quanto às tarefas realizadas (P. 24) na internet, 6 

alunas dizem que acedem a informação para a realização de trabalhos de pesquisa (13,95% das 

escolhas); 2 das alunas referem que fazem download de livros e realizam leituras online (4,65%); 

14 dizem que acedem ao e-mail (32,56%); 1 das alunas refere que se inscreve em jogos (2,33%); 

14 das raparigas mencionam que acedem a redes sociais (32,56%); 2 das alunas referem que 

acedem à internet para ler notícias (4,65%); 4 das raparigas dizem que acedem a filmes (9,3%).  
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PREFERÊNCIAS LITERÁRIAS DOS ALUNOS  

 

ALUNOS COM CONTRATO DE LEITURA 

 

RAPAZES: 

 Quando questionados relativamente às suas 

preferências literárias (P. 25), todos os 20 rapazes do 7.º 

referem a aventura (95,24% das escolhas) e 1 dos alunos 

refere ficção científica (4,76%). Encontramos um cenário 

semelhante nos alunos do 8.º ano com 23 dos 25 alunos a 

referirem o tema aventura (92% das escolhas) e 2 a referirem a 

ficção científica (8% das escolhas). Nos rapazes do 9.º ano 

encontramos a mesma tendência dos anos letivos anteriores, 

ainda que com uma ligeira alteração, com os 19 alunos a referirem a aventura (82,61%), 2 a 

referirem a ficção científica (8,7%) e a escolha de um novo género por 2 alunos, o policial (8,7%).  

No que respeita aos temas que mais lhes interessam (P.26), os 20 rapazes do 7.º ano 

referem o desporto (80%), 4 referem a amizade (16%) e 1 a adolescência (4%), o mesmo se 

verificando com os 25 rapazes do 8.º ano, com todos os rapazes a referirem o tema desporto 

(71,43% das escolhas), 4 dos alunos a referirem a amizade (11,43%) e 6 a referirem a 

adolescência (17,14%), repetindo-se as mesmas escolhas temáticas nos rapazes do 9.º ano, com 

os 19 alunos a referirem o tema do desporto (86,36% das escolhas), 2 a referirem a adolescência 

(9,09%) e 1 a mencionar a amizade (4,55%).  

 Dos 20 rapazes do 7.º ano, 16 referem que a 

escolha dos livros (P.27) é feita com base nas sugestões 

pedidas na biblioteca da escola (61,54% das escolhas), 6 

referem que procuram na biblioteca da escola ou na da 

família (23,08%) os livros que escolhem para ler e 4 dos 

alunos referem que as escolhas dos livros que leem são 

orientadas pelas novidades apresentadas pela biblioteca da 

escola (15,38%). No que respeita aos rapazes do 8.º ano, 

encontramos um cenário semelhante, com 22 dos 25 

rapazes a referirem que as suas escolhas de livros são 

orientadas pelos pedidos de sugestão que fazem à 

biblioteca da escola (78,57%), 3 dos rapazes referem as novidades apresentadas pela biblioteca 

da escola (10,71%) e 3 dos alunos também referem que procuram na biblioteca da escola ou na 

da família (10,71%) os livros que escolhem para ler. Os rapazes do 9.º ano fazem as seguintes 

P. 27. Para escolher um livro para ler, tu: 

 

- Pedes sugestões aos teus amigos que leem 

muito; 

- Vais à internet pesquisar para ver quais os 

livros que mais se têm vendido no mundo; 

- Procuras na biblioteca da escola ou da tua 

família; 

- Não precisas pensar muito, pois há sempre 

vários livros que já selecionaste para ler; 

- Pedes sugestões na biblioteca da tua escola; 

- Segues as sugestões do blogue do 

Passaporte da Leitura; 

- Orientaste pelas novidades da tua biblioteca; 

- Outro. 

 

 

P. 26. Quais os temas que mais te 

interessam? 

 

- Religião; 

- Desporto; 

- Amizade; 

- Arte; 

- Natureza; 

- História; 

- Adolescência; 

- Outro. 

 

 

P. 25. Se tiveres de ler algum livro, que 

género preferes? 

 

- Aventura; 

- Drama; 

- Policial; 

- Romance; 

- Poesia; 

- BD; 

- Ficção Científica; 

- Outro. 
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referências à sua escolha de livros (P.27): 2 dos alunos referem que para escolher um livro 

procuram na biblioteca da escola ou na sua família (7,69%das escolhas); 13 dos alunos dizem 

que pedem sugestão na biblioteca da escola (50% das escolhas) e 11 alunos mencionam que as 

suas escolhas de livros são orientadas pelas novidades da biblioteca da escola (42,31%).  

Quando questionados quanto ao livro que mais os marcou (P.28 e 28.1), todos os rapazes 

do 7.º, do 8.º e do 9.º anos respondem um clássico, de um autor muito prestigiado. Ninguém pode 

deixar de o ler, sendo que a esta questão apenas respondem 8 dos 20 alunos do 7.º ano, 6 dos 25 

alunos do 8.º ano e 6 dos 19 alunos do 9.º ano. 

 

RAPARIGAS: 

 

Quando questionada relativamente às suas preferências literárias (P. 25), a aluna do 7.º 

refere a aventura. Nas adolescentes do 8.º ano já encontramos um cenário um pouco diferente do 

que se verificou no 7.º ano com as raparigas, com 2 das 11 alunas a referirem o tema aventura 

(18,18% das escolhas) e 9 a referirem o policial (81,82% das escolhas). Nas raparigas do 9.º ano 

encontramos a mesma tendência das suas colegas do 8.º ano, com 2 das alunas a referirem a 

aventura (22,22%) e 7 das 9 alunas a referirem o policial (77,78%).  

No que respeita aos temas que mais lhes interessam (P.26), a aluna do 7.º ano refere 

unicamente a adolescência, as 11 raparigas do 8.º ano referem a amizade e a adolescência. 

Escolhas semelhantes encontramos nas raparigas do 9.º ano com 5 das 7 alunas a referirem a 

adolescência (71,43% das escolhas) e 2 alunas a referirem a amizade (28,57%).  

 A adolescente do 7.º ano refere que a sua escolha de livros (P.27) é feita com base nas 

sugestões pedidas na biblioteca da escola e que se orienta pelas novidades apresentadas na 

biblioteca da escola. No que respeita às raparigas do 8.º ano, encontramos o seguinte cenário: as 

11 alunas referem que as suas escolhas de livros são orientadas pelos pedidos de sugestão que 

fazem à biblioteca da escola e também referem que procuram na biblioteca da escola ou na da 

família os livros que escolhem para ler (35,48% das escolhas em cada item); 9 das alunas referem 

que orientam as suas escolhas pelas novidades apresentadas pela biblioteca da escola (29,03%). 

As raparigas do 9.º ano fazem as seguintes referências à sua escolha de livros (P.27): 1 das 

alunas refere que para escolher um livro procura na biblioteca da escola ou na sua família e diz 

que pede sugestão na biblioteca da escola (25% das escolhas em cada item) e 2 alunas 

mencionam que as suas escolhas de livros são orientadas pelas novidades da biblioteca da 

escola (50%).  

Quando questionadas quanto ao livro que mais as marcou (P.28 e 28.1), todas as 

raparigas do 8.º ano e do 9.º anos respondem um clássico, de um autor muito prestigiado. 

Ninguém pode deixar de o ler, sendo que a esta questão apenas respondem 3 das 11 alunas do 

8.º ano, 3 das 7 alunas do 9.º ano e a aluna do 7.º ano não respondeu a esta questão. 
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ALUNOS SEM CONTRATO DE LEITURA 

 

RAPAZES: 

  

Quando colocada a questão relativa ao género de livro preferido (P.25), os 30 alunos sem contrato 

de leitura do 7.º ano fazem escolhas de género literário semelhantes à dos colegas com contrato 

de leitura, no entanto com percentagens de escolha bastante diferentes onde 4 dos rapazes 

referem a aventura (13,33%), 8 referem o policial (26,67%) e 18 referem a ficção científica (60%). 

Quando questionados quanto aos temas da sua preferência (P.26), estes alunos fazem as 

seguintes referências: 26 alunos referem o desporto (68,42%); 1 aluno refere a amizade (43,08% 

das escolhas); 2 alunos referem a natureza (5,26%); 5 mencionam a história (13,16%) e 4 alunos 

sublinham a adolescência (10,53%).    

Os 19 alunos do 8.º ano fazem escolhas semelhantes às dos colegas do 7.º ano, com 10 

alunos a selecionarem a aventura (52,63%), 5 alunos a sublinharem o género policial (26,32%) e 4 

a referirem a ficção científica (21,05%) (P.25). Quando questionados quanto aos temas da sua 

preferência (P.26), estes alunos fazem escolhas um pouco divergentes dos seus colegas do 7.º 

ano com as seguintes referências: 14 dos alunos referem o desporto (73,68%); 2 alunos referem a 

amizade (10,53% das escolhas); 2 alunos referem a arte (10,53%) e 1 refere a história (5,26%).    

No que respeita aos 23 alunos do 9.º ano, fazem escolhas semelhantes às dos seus 

colegas com 18 alunos a selecionarem a aventura (78,26%), 3 alunos a sublinharem o género 

drama (13,04%) e 2 a referirem a ficção científica (8,7%) (P.25). Quando questionados quanto aos 

temas da sua preferência (P.26), estes alunos fazem as seguintes opções: 15 dos alunos referem 

o desporto (65,22%); 2 alunos referem a amizade (8,7% das escolhas); 2 alunos referem a 

adolescência (8,7%) e 14 referem a história (17,39%).    

Os rapazes do 7.º ano referem que a escolha dos livros (P.27) é feita com base nos 

seguintes critérios; 4 dos alunos referem que pedem sugestões aos amigos que leem muito (4,6% 

das escolhas); 1 aluno refere que pesquisa na internet para ver quais os livros que mais se têm 

vendido no mundo (1,15%); 22 dos alunos referem que procuram livros na biblioteca da escola ou 

na da família (25,29%); 2 dos alunos refere que não precisa de pensar muito, pois há sempre 

livros que já selecionou para ler (2,3%); 28 dos alunos referem que pedem sugestões na biblioteca 

da escola (32,18%); 18 dos alunos referem que seguem as sugestões do blogue do passaporte da 

leitura (20,69%); 12 nas novidades apresentadas pela biblioteca da escola (13,79%).  

Os 19 rapazes do 8.º ano referem que as suas escolhas de livros são feitas segundo os 

seguintes critérios (P.27): 3 dos alunos referem que pedem sugestões aos amigos que leem muito 

(8,33% das escolhas); 1 aluno refere que pesquisa na internet para ver quais os livros que mais se 

têm vendido no mundo (2,78%); 14 dos alunos referem que procuram livros na biblioteca da 
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escola ou na da família (38,89%); 2 dos alunos refere que não precisa de pensar muito, pois há 

sempre livros que já selecionou para ler (5,56%); 14 dos alunos referem que pedem sugestões na 

biblioteca da escola (38,89%); 2 nas novidades apresentadas pela biblioteca da escola (5,56%).  

No que respeita aos 23 rapazes do 9.º ano, as suas escolhas de livros são feitas segundo 

os seguintes critérios (P.27): 3 dos alunos referem que pedem sugestões aos amigos que leem 

muito (5,66% das escolhas); 4 dos alunos referem que pesquisam na internet para ver quais os 

livros que mais se têm vendido no mundo (7,55%); 20 dos alunos referem que procuram livros na 

biblioteca da escola ou na da família (37,74%); 2 dos alunos referem que não precisam de pensar 

muito, pois há sempre livros que já selecionou para ler (3,77%); 20 dos alunos referem que pedem 

sugestões na biblioteca da escola (37,74%); 4 nas novidades apresentadas pela biblioteca da 

escola (7,55%).  

Quando questionados quanto ao livro que mais os marcou 

(P.28 e 28.1), 18 dos rapazes do 7.º respondem eu não tenho um 

livro específico, mas há alguns que me marcaram bastante (60%) 

e 12 dos rapazes refere um supermoderno (40%). No que respeita 

aos rapazes do 8.º ano, 3 referem um clássico, de um autor muito 

prestigiado. Ninguém pode deixar de o ler (15,79%) e 16 dos 

rapazes respondem eu não tenho um livro específico, mas há 

alguns que me marcaram bastante (84,21%). Os alunos do 9.º ano 

fazem as seguintes referências: 10 dos adolescentes respondem 

um clássico, de um autor muito prestigiado. Ninguém pode deixar 

de o ler (43,48%) e 13 dizem eu não tenho um livro específico, mas há alguns que me marcaram 

bastante (56,52%). 

 

RAPARIGAS: 

 

Quando colocada a questão relativa ao género de livro preferido (P.25), as 36 alunas do 

7.º ano, fazem escolhas um pouco diferentes dos rapazes, com 17 (47,22%) das raparigas a 

referirem a aventura, 18 (50%) a referirem o romance e 1 (4,55%) das raparigas a referirem a 

ficção científica. Quando questionadas quanto aos temas da sua preferência (P.26), estas alunas 

dão as seguintes referências: 16 alunas referem a amizade (27,59% das escolhas); 2 referem a 

arte (3,45%); 10 (17,24%) referem a natureza; 12 das alunas referem a história (20,69%); 18 

sublinham a adolescência (31,03%).    

Na questão relativa ao género de livro preferido (P.25), as 20 alunas do 8.º ano, fazem 

escolhas semelhantes às das alunas do 7.º ano, ainda que com uma diferença relativa aos valores 

na escolha entre os géneros literários escolhidos, com 18 (90%) das adolescentes a referirem a 

aventura, e 2 (10%) a referirem o romance. Quando questionadas quanto aos temas da sua 

P. 28. Que livro mais te marcou?  

28.1. Porque? 

 

- é um clássico, de um autor muito 

prestigiado. Ninguém pode deixar de 

um ler; 

- Eu não tenho um livro específico, 

mas há alguns que me marcaram 

bastante; 

- Trouxe-me informação sobre culturas 

diferentes e coisas que não conhecia, 

estimulando a minha imaginação; 

- É supermoderno; 

- Outro. 
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preferência (P.26), estas alunas fazem as seguintes referências: 8 (40% das escolhas) alunas 

referem a amizade; 2 referem a natureza (10%); 2 mencionam a história (10%) e 8 (40%) 

sublinham a adolescência.    

As 24 alunas do 9.º ano dão as seguintes respostas relativas ao género de livro preferido 

(P.25): 22 alunas referem a aventura (91,67%) e 2 referem o romance (8,33%). No que respeita 

aos temas da sua escolha, 20 das alunas referem a amizade (83,33%), 1 refere a natureza 

(4,17%), 1 das alunas refere a história (4,17%) e 2 referem a adolescência (8,33%). 

As 36 raparigas do 7.º ano referem que a escolha dos livros (P.27) é feita com base nos 

seguintes critérios; 14 (14,58%) das alunas referem que pedem sugestões aos amigos que leem 

muito; 4 (4,17%) das alunas referem que vão à internet pesquisar para ver quais são os livros que 

mais se têm vendido no mundo; 36 (37,5%%) das alunas referem que procuram livros na 

biblioteca da escola ou na da família; 4 das raparigas referem que não precisam de procurar muito 

porque já selecionaram para ler (4,17%); 28 (29,17%) das alunas referem que pedem sugestões 

na biblioteca da escola; 10 (10,42%) nas novidades apresentadas pela biblioteca da escola. As 20 

raparigas do 8.º ano referem que as suas escolhas de livros são feitas segundo os seguintes 

critérios: 12 (19,35%) das alunas referem que pedem sugestões aos amigos que leem muito; 2 

(3,23%) das alunas referem que vão à internet pesquisar para ver quais são os livros que mais se 

têm vendido no mundo; 18 (29,03% das escolhas) das alunas dizem que procuram livros na 

biblioteca da escola ou na da sua família; 4 das raparigas referem que não precisam de procurar 

muito porque já selecionaram para ler (6,45%); 17 (27,42%) referem que pedem sugestões à 

biblioteca da escola e 9 (14,52%) das raparigas também referem as novidades apresentadas pela 

biblioteca da escola. As 24 raparigas do 9.º ano referem que as suas escolhas de livros são feitas 

segundo os seguintes critérios: 15 (16,85%) das alunas referem que pedem sugestões aos 

amigos que leem muito; 4 (4,49%) das alunas referem que vão à internet pesquisar para ver quais 

são os livros que mais se têm vendido no mundo; 22 (24,72% das escolhas) das alunas dizem que 

procuram livros na biblioteca da escola ou na da sua família; 6 das raparigas referem que não 

precisam de procurar muito porque já selecionaram para ler (6,74%); 19 (21,35%) referem que 

pedem sugestões à biblioteca da escola; 1 rapariga refere que segue as sugestões do Blog do 

Passaporte da Leitura (1,12%); e 22 (24,72%) das raparigas também referem as novidades 

apresentadas pela biblioteca da escola.  

Quando questionadas quanto ao livro que mais as marcou (P.28 e 28.1), 7 das 

adolescentes do 7.º respondem um clássico, de um autor muito prestigiado. Ninguém pode deixar 

de o ler (19,44%) e 29 raparigas referem eu não tenho um livro específico, mas há alguns que me 

marcaram bastante (80,56%). No que respeita às raparigas do 8.º ano, 4 referem um clássico, de 

um autor muito prestigiado. Ninguém pode deixar de o ler (20%) e 16 referem que não têm um 

livro específico, mas há alguns que as marcaram bastante (80%). As alunas do 9.º ano também 

fazem as mesmas referências com 9 das alunas a referirem um clássico, de um autor muito 
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prestigiado. Ninguém pode deixar de o ler (37,5%) e 15 a referirem que não têm um livro 

específico, mas há alguns que as marcaram bastante (62,5%).  

 

 

5.4. Análise do questionário Modelo de Avaliação da Biblioteca Escolar relativo 

ao domínio B – Leitura e Literacia 

 

ENQUADRAMENTO DO PROCESSO 

 

O questionário MABE insere-se num conjunto de instrumentos de avaliação sistemática 

utilizados pela Rede de Bibliotecas Escolares (RBE) no âmbito da avaliação contínua do 

desempenho das BE.  

Este modelo, inicialmente, denominado MAABE – Modelo de Autoavaliação das Bibliotecas 

Escolas, passou no passado ano letivo, a denominar-se MABE – Modelo de Avaliação das 

Bibliotecas Escolares. A esta decisão não esteve ausente o facto de este modelo de avaliação ser 

orientado pela RBE, com prazos e instrumentos a aplicar, que configuram uma política de 

avaliação externa das BE, por um Gabinete – Gabinete da RBE – entidade que as tutela – 

Ministério da Educação (ME). 

O interesse do ME e as orientações e acompanhamento por parte da RBE na aplicação 

deste modelo de avaliação inserem-se numa segunda fase de intervenção do Gabinete da Rede 

de Bibliotecas Escolares (GRBE). Após uma primeira fase de criação e/ou requalificação das BE 

de quase todos os estabelecimentos de ensino da Rede de Ensino Público, e convictos de que 

nas BE se implementam Boas Práticas, valorizadas pela Medida Ideias Com Mérito, a tutela 

considerou que era tempo de avaliar, sistematicamente, o desempenho de todas as BE integradas 

na RBE.  

O Modelo MABE constitui-se por quatro domínios e as BE, em cada ano letivo, aplicam os 

instrumentos de avaliação relativos ao domínio que estão a avaliar (Rede de Bibliotecas Escolares 

2013). 

Domínios de Avaliação, Modelo MABE: 

A – Currículo, literacias e aprendizagem; 

B – Leitura e Literacia; 

C – Projetos e parcerias; 

D – Gestão da Biblioteca Escolar. 
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O Agrupamento de escolas de Atouguia da Baleia já foi avaliado nos quatro domínios 

deste Modelo. Tendo em consideração o objeto deste nosso estudo, vamos proceder à análise 

dos resultados da avaliação ao domínio B – Leitura e Literacia. 

(…) Tendo o nosso Agrupamento integrado, desde o seu primeiro ano, o projeto a Ler + era para nós 

determinante aplicar, no primeiro ano de avaliação segundo este modelo, os instrumentos de avaliação do 

domínio mais relacionado com a promoção da leitura, no sentido de avaliarmos os nossos pontos fortes e os 

aspetos que carecem de melhoria. Sabíamos que o nosso Agrupamento já implementava projetos que, pela 

sua duração no tempo, pela sua concretização generalizada ao Agrupamento e pelos elementos de 

avaliação que dos mesmos conseguimos reunir, já eram considerados pela RBE Boas Práticas. (…) Já 

tínhamos sido reconhecidos pela primeira vez na Medida Ideias Com Mérito. (…) No entanto, penso que 

quando estamos perante casos de sucesso é, sobretudo, determinante analisar estes projetos no sentido de 

observar com olho clínico o que, apesar de, aparentemente, correr bem pode ainda ser melhorado ou 

carece de alguma alteração para lhe potenciar mais sucesso. E neste sentido, sujeitámo-nos à avaliação 

deste domínio. Aparentemente, com práticas generalizadas de promoção da leitura ao Agrupamento e com 

uma cultura de escola favorável à visibilidade da leitura e à implementação de projetos neste âmbito, seria 

espectável que a nossa avaliação fosse de muito bom. Mas a equipa da Biblioteca e de coordenação do 

Projeto a Ler + já vinha a fazer a leitura de alguns obstáculos ao pleno sucesso dos seus objetivos e 

sujeitarmo-nos aos critérios rígidos de avaliação, sem introduzir a sobrevalorização dos aspetos que, 

francamente são muito positivos, no que se refere ao trabalho que nós realizamos, era muito importante.(…)  

A principal dificuldade passa pela estrutura do Agrupamento e pela sua dispersão no espaço geográfico de 

três freguesias rurais bastante distintas. Acresce, ainda, a existência de escolas do 1.º Ciclo, na sua maioria 

com um número muito reduzido de alunos, impedindo-nos de implementar mais bibliotecas no Agrupamento 

e dificultando-nos a gestão da circulação do fundo documental por todas estas escolas. Muitas escolas do 

1.º Ciclo não têm livros atualizados para garantir o contacto com os livros e com a leitura aos seus alunos e 

o acesso à leitura digital está, também, muitas vezes comprometido com a falta de acesso à internet (…) 

não podemos esquecer que, no que diz respeito às escolas do 1.º Ciclo, estamos a trabalhar com duas 

tutelas diferentes (…). No que diz respeito ao parque informático a tutela é do Município. Sabíamos que a 

generalização das práticas da leitura, com um profundo impacto em todos os alunos, pelo menos por este 

motivo, ainda não podia ser bem conseguida, pelo que era-nos determinante apurar os efeitos desta 

realidade bastante homogénea, no Agrupamento, e traçar objetivos que nos permitissem superar este 

obstáculo. (…) (PB, Coordenadora da BE e do aLer+, 2012). 

“(…) Motivo da escolha do domínio: O facto de sermos um Agrupamento com estratégias 

de promoção da leitura bem definidas no PEE, de termos instrumentos de promoção da leitura 

normalizados e já institucionalizados, de a competência da leitura ser promovida de forma 

transversal a todos os ciclos e de sermos um Agrupamento de escolas selecionado para participar 

no Projeto aLer+. Interessa-nos neste domínio conhecer o desempenho das nossas estratégias e 

projetos no sentido de implementarmos as medidas de melhoria que forem necessárias. (…). 

Nível obtido – 3. (…)” (MAABE, 2010).55 

                                                           
55 Relatório de MAABE do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, 2009-2010. 
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Na análise aos resultados do questionário MABE, as perguntas encontram-se identificadas 

da seguinte forma: as respostas dos alunos ao questionário MABE designam-se por MABE-A; as 

respostas dos docentes ao questionário MABE designam-se por MABE-D; e as respostas dos 

encarregados de educação ao questionário MABE designam-se por MABE - EE. 

 

 Caracterização da amostra 

A amostra do questionário MABE feito aos alunos (MABE – A) foi constituída por 71 

indivíduos, dos quais 24 são rapazes e 47 são raparigas, dos quais 22 são do 5.º ano (31%), 20 

são do 6.º ano (28,2%), 9 são do 7.º ano (12,7%), 15 alunos do 8.º ano (21,1%) e 5 do 9.º ano 

(7%). 

No que respeita aos docentes, a amostra do estudo é constituída por 14 professores, dos 

quais 3 (21,4%) são do JI/1.º Ciclo, 8 (57,1%) são do 2.º Ciclo e 3 (21,4%) são do 3.º Ciclo.  

A amostra é constituída por 56 Encarregados de Educação (EE), dos quais 15  

(26,8%) são EE de alunos do 5.º ano, 19 (33,9%) do 6.º ano, 8 (14,3%) do 7.º ano, 8 

(14,3%) do 8.º ano e 6 (10,7%) do 9.º ano.   

A amostra utilizada no estudo do questionário MABE, lançado pela RBE não é 

representativa da população. O critério de seleção da amostra, definido pela equipa da BE, foi de 

preencher o requisito mínimo de  10% da população, relativa ao grupo dos inquiridos. Contudo, 

uma vez que o preenchimento do questionário é online e este é anónimo, a equipa da BE não teve 

como fazer um reforço individualizado aos grupos que ainda não tinham atingido esta 

percentagem de respostas. Por este motivo a análise aos resultados da aplicação deste 

instrumento é meramente informativa e complementar aos restantes dados e instrumentos 

utilizados no presente estudo, pelo que não se fará qualquer inferência e extrapolação aos seus 

resultados. 

 

Tabela 51- (MABE - A) - P. 3. Vais à Biblioteca Escolar (BE) ou usas os livros, revistas, … que ela faz 
circular para ler: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
 

 fi % 

Todos os dias  26 36,62% 

Uma ou duas vezes por semana 32 45,07% 

Uma ou duas vezes por mês 9 12,68% 

Uma ou duas vezes por período 3 4,23% 

Nunca 1 1,41% 

 71 100,00% 
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UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA BIBLIOTECA ESCOLAR 

 

Os alunos referem fazer uma utilização muito frequente e sistemática da BE e dos seus 

recursos (Tabela 51), com 26 (36,62%) dos respondentes a afirmarem que essa utilização é diária 

e 32 (45,07%) semanal. Estas referências à utilização da BE por parte dos alunos corroboram a 

imagem que a sua coordenadora nos dá ao referir que a biblioteca é um espaço procurado com tal 

intensidade por parte dos alunos e de turmas inteiras com os seus professores, que por vezes a 

entrada na biblioteca fica condicionada. 

 

Tabela 52 - (MABE - A) - P. 4. Em que situações mais utilizas a BE nas tuas atividades de leitura? 

 1.ª Escolha 2.ª Escolha 3.ª Escolha 

fi % fi % fi % 

Sozinho(a) ou com colegas 56 78,87% 8 11,27% 5 8,20% 

Com o(a) professor(a) 1 1,41% 3 4,23% 3 4,92% 

Em atividades que a BE organiza 3 4,23% 12 16,90% 26 42,62% 

Depois das aulas 2 2,82% 9 12,68% 11 18,03% 

Nos intervalos 9 12,68% 38 53,52% 11 18,03% 

Nas férias 0 0,00% 1 1,41% 2 3,28% 

Noutra situação 0 0,00% 0 0,00% 3 4,92% 

 71 100,00% 71 100,00% 61 100,00% 

 

 

Os alunos referem fazer uma utilização autónoma da BE nas suas atividades de leitura 

(Tabela 52), com 78,87% (1.ª escolha) e 11,27% (2.ª escolha) dos alunos a mencionar fazê-lo 

sozinhos ou com colegas, sublinhando a sua convicção de que possuem boas competências para 

a utilização autónoma da BE. Estes dados corroboram a convicção dos professores e da 

coordenadora da BE, de que a formação para as competências de utilização da BE no âmbito do 

Currículo da BE, é determinante para incutir nos alunos autonomia, sentido crítico e hábitos e 

métodos de pesquisa de informação (PB, Coordenadora da BE e do aLer+, 2012). 

 Os docentes do meu departamento têm valorizado mais a utilização de recursos de 

informação e temos reforçado a articulação com a BE, através de sessões no âmbito do Currículo 

da BE (…) (Coordenadora do Departamento de Ciências e Matemática, 2012). Estas estratégias 

podem justificar que, posteriormente, os alunos confirmem utilizar muito a BE, mas que o fazem, 

sobretudo, em autonomia, mostrando a pouca necessidade de acompanhamento por parte dos 

professores com apenas 1,41% (1.ª escolha) dos alunos a referir que se fazem acompanhar do 
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professor, apesar de 87,2% dos alunos referirem que estes os motivam para a leitura (P. 9/ MABE 

– A/ Tabela 7). 

Por outro lado, a BE tem um papel importante na promoção de momentos de leitura, com 

16,90% (2.ª escolha) e 42,62% (3.ª escolha) dos alunos a referirem a frequência da BE, em 

atividades por esta dinamizadas, no âmbito da leitura. Quando questionados em que momentos 

mais utilizam a BE nas suas atividades de leitura, os alunos referem o intervalo das aulas 

(12,68%; 53,52%; 18,03%) como o período privilegiado para essas atividades e, em segundo 

lugar, o período a seguir à atividade letiva (2,82%; 12,68; 18,03%). Esta leitura reforça a imagem 

deixada pelos professores ao afirmarem que a biblioteca se tornou um espaço privilegiado de 

frequência para os alunos, que se encontra quase sempre apinhado de crianças (…), espalhados 

pelos computadores, em pesquisa nas prateleiras (…), sentados nos pufes, mesas e cadeiras 

(….) e em filas enormes para requisição (….). (Coordenadora do Departamento de Ciências e 

Matemática, 2012). 

As palavras da coordenadora da BE reforçam esta imagem: 

(…) Nos intervalos não temos mãos a medir, a biblioteca fica completamente cheia de 

crianças, que requisitam, pesquisam ou simplesmente se sentam a ler. Como temos uma 

esplanada no exterior da biblioteca, no período da primavera e verão, eles utilizam-na muito pois é 

um espaço descontraído e muito agradável para a leitura ou para jogarem e fazer trabalhos 

escolares (…) (PB, Coordenadora da BE e do aLer+, 2012) 

 

Tabela 53 - (MABE - A) - P. 5. Requisitas livros para ler? 

 fi % 

Todos os dias  10 14,08% 

Uma ou duas vezes por semana 41 57,75% 

Uma ou duas vezes por mês 16 22,54% 

Uma ou duas vezes por período 3 4,23% 

Muito raramente ou nunca, porque em casa 

arranjo os livros de que gosto 
1 1,41% 

 71 100,00% 

 

Contudo, a utilização da BE para as atividades de leitura em período de férias não tem 

grande expressão (0%; 1,41%; 3,28%), evidenciando que esta não é frequentada em período não 

letivo, com todos os alunos inquiridos a afirmarem que fazem requisições de livros apenas em 

período letivo (P.6./MABE – A/ Tabela 4), o que corrobora as palavras da coordenadora  da BE 

(…) apesar de tudo, os alunos, ainda, identificam muito o espaço da BE como espaço escolar e se 

isso tem trazido bons frutos no que concerne à sua utilização nas atividades letivas e trabalho 
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individual, normalmente, nas férias ela não é utilizada, excetuam-se alguns casos, é claro, 

contudo são casos pontuais (…) (PB, Coordenadora da BE e do aLer+, 2012). 

Quando questionados sobre a requisição de livros (Tabela 53), os alunos mostram 

apresentar grande regularidade nas práticas de requisição com 14,08% a afirmarem fazê-lo 

diariamente, 57,75% semanalmente, 22,54% mensalmente, 4,23% referem fazê-lo apenas uma ou 

duas vezes por período e 1 dos alunos refere muito raramente ou nunca, porque em casa arranja 

os livros de que gosta (P.5/MABE-A).   

Quando questionados relativamente à altura do ano em que requisitam os livros 

(P.6./MABE-A/Tabela 54), os 71 alunos dizem que o fazem durante o período letivo reforçando a 

resposta dada na pergunta 4. 

 

Tabela 54 - (MABE - A) - P. 6. Se requisitas livros, quando é que o fazes? 

 fi % 

Durante o período de aulas 71 100,00% 

Nas férias do Natal/ Páscoa 0 0,00% 

 71 100,00% 

 

 

A BIBLIOTECA ESCOLAR E A PROMOÇÃO DA LEITURA 

  

 Os alunos mostram sentir-se acompanhados pela equipa da biblioteca ao afirmarem que 

esta os apoia e dá sugestões sempre (67,61%) ou quase sempre (18,31%) que lhe solicitam apoio 

(P.7./MABE-A/Tabela 5). De igual forma, os docentes também fazem da equipa da BE uma 

avaliação muito boa neste domínio (57,14% avalia como muito bom e 42,86% como Bom). 

 

Tabela 55 -  (MABE -A) - P. 7. Quando vais à BE para ler ou requisitar um livro, a equipa da BE dá-te 
sugestões e apoia-te, se pedires? 

 

 fi % 

Sempre 
48 67,61% 

Quase sempre 
13 18,31% 

Às vezes 
8 11,27% 

Nunca 
2 2,82% 

 
71 100,00% 
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Para os alunos, o trabalho realizado pela biblioteca escolar é dinamizador e promotor da 

leitura (P. 12/ Tabela 56) na medida em que os motiva a ler mais (60 alunos), os ajuda a encontrar 

livros interessantes (61 alunos), promove atividades que os fazem gostar mais de ler e mantê-los 

informados acerca de livros, outras publicações ou atividades com estes relacionadas (54 alunos), 

oferece formas de exprimir opiniões (44 alunos) e promove o encontro com escritores e outras 

pessoas relacionadas com o mundo do livro (59 alunos).      

 

Tabela 56 - (MABE - A) - P. 12. Qual a tua opinião sobre o trabalho realizado pela biblioteca escolar? 

 fi % 

Motiva-te para ler mais 60 18,07% 

Ajuda-te a encontrar livros interessantes 61 18,37% 

Tem atividades que fazem gostar mais de ler 

(divulgação de livros, clubes, encontros com 

escritores, concursos...) 

54 16,27% 

Informa-te sobre livros e outras publicações ou acerca 

de outras novidades ou atividades relacionadas com 

livros 

54 16,27% 

Oferece formas de exprimir as minhas opiniões 

(blogues, jornal, fóruns...) 
44 13,25% 

Ajuda-te a conhecer escritores e pessoas ligadas aos 

livros 
59 17,77% 

 332 100,00% 

 

 

Na sequência das respostas dadas na questão 12, os alunos fazem a seguinte avaliação 

às atividades realizadas pela BE (P.13): a divulgação do escritor do mês (P. 13.1.) é classificada 

como muito interessante para 19 (38,8%) dos alunos que respondem a esta questão e 

interessante para 30 (61,2%) dos alunos; os guiões de leitura sobre autores ou obras (P.13.2.) são 

classificados como muito interessantes por 14 (28%) dos alunos, como interessantes por 33 (66%) 

dos alunos, pouco interessantes por 2 (4%) dos alunos e nada interessantes por 1 (2%) dos 

alunos; as exposições/atividades temáticas relacionadas com autores ou obras (P.13.3.) são 

classificadas como muito interessantes por 29 (48,3%) dos alunos respondentes, como 

interessantes por 30 (50%) dos alunos e como pouco interessantes por 1 (1,7%) dos alunos que 

respondeu a esta questão; a celebração de datas significativas (P.13.4) é avaliada como muito 

interessante por 39 (62,9%) dos alunos e como interessante por 23 (37,1%) alunos; a participação 

em projetos de leitura com o docente da turma (P.13.5.) é classificada como muito interessante 

por 29 (42,6%) dos alunos, como interessante por 35 (51,5%) dos alunos e como pouco 

interessante por 4 (5,9%) dos alunos; a realização de sessões de leitura, de apresentação/debate 

sobre livros ou temáticas relacionadas com livros (P.13.6.) é classificada como muito interessante 
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por 27 (45%) dos alunos, como interessante por 30 (50%) dos alunos, como pouco interessante 

por 1 (1,7%) dos alunos e como nada interessante por 2 (3,3%) dos alunos. 

 

Tabela 57 - (MABE - A) - P. 14. Já participaste em algumas destas atividades? 

 fi % 

Sessões de leitura de reconto na BE 44 25,1% 

Projetos de leitura 59 33,7% 

Jornal da BE/Newsletter 22 12,6% 

Blogue/Fórum de discussão 6 3,4% 

Concursos de leitura 40 22,9% 

Clubes de leitura 4 2,3% 

 175 100,00% 

 

Grande parte dos alunos que respondem ao questionário mostram participar de forma 

bastante regular nas atividades promovidas pela Biblioteca Escolar (BE) (P.14./MABE-A), com 44 

dos 71 alunos a referirem ter participado em sessões de leitura de reconto na BE, 59 a referirem a 

participação em projetos de leitura, 22 no jornal da BE/newsletter, 6 no blogue/fórum de 

discussão, 40 em concursos de leitura e 4 em clubes de leitura (Tabela 7).  

Estes dados mostram-nos que as atividades promovidas pela BE nas quais os alunos 

referem ter um maior índice de participação incidem particularmente na promoção da leitura. 

Os professores também fazem uma avaliação muito positiva ao trabalho realizado pela BE 

no âmbito da leitura e da literacia (P.4. /MABE – D/Tabela 58), com 8 (57,14%) dos professores a 

classifica-lo como muito bom e 6 (42,86%) como bom.  

 

Tabela 58 - (MABE - D) - P. 4. Classifique o nível do trabalho realizado pela BE no âmbito da leitura e 
literacia. 

 fi % 

Muito Bom 8 57,14% 

Bom 6 42,86% 

 14 100,00% 
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Tabela 59 - (MABE - D) - P. 5. Expresse a sua concordância ou discordância relativamente às afirmações 

seguintes, no que se refere ao trabalho da BE no âmbito da leitura. 

 

 fi % 

Desenvolve um trabalho sistemático e 
continuado no âmbito da promoção da leitura. 

Concordo plenamente 10 71,43% 

Concordo 4 28,57% 

Discordo 0 0,00% 

 14 100,00% 

Promove a leitura literária e a discussão sobre 
temas, autores e livros. 

Concordo plenamente 6 42,86% 

Concordo 7 50,00% 

Discordo 1 7,14% 

 14 100,00% 

Promove atividades diversificadas de leitura, 
associando diferentes formas de comunicação 
e de expressão. 

Concordo plenamente 7 50,00% 

Concordo 7 50,00% 

Discordo 0 0,00% 

 14 100,00% 

Cria condições de espaço e de tempo para a 
leitura individual e por prazer. 

Concordo plenamente 7 50,00% 

Concordo 7 50,00% 

Discordo 0 0,00% 

 14 100,00% 

Promove a leitura informativa e o 
desenvolvimento da reflexão e do pensamento 
crítico. 

Concordo plenamente 3 21,43% 

Concordo 10 71,43% 

Discordo 1 7,14% 

 14 100,00% 

Disponibiliza recursos documentais atualizados 
muito adequados ao trabalho no âmbito da 
leitura e da literacia. 

Concordo plenamente 6 42,86% 

Concordo 7 50,00% 

Discordo 1 7,14% 

 14 100,00% 

Acompanha os alunos durante o acesso e 
apoia-os na seleção de documentação e no 
uso e produção da informação. 

Concordo plenamente 11 78,57% 

Concordo 3 21,43% 

Discordo 0 0,00% 

 14 100,00% 

Desenvolve atividades e projetos conjuntos no 
âmbito da leitura. 

Concordo plenamente 11 78,57% 

Concordo 3 21,43% 

Discordo 0 0,00% 

 14 100,00% 

Mobiliza para o desenvolvimento do PNL e 
apoia as atividades relacionadas 

Concordo plenamente 10 71,43% 

Concordo 4 28,57% 

Discordo 0 0,00% 

 14 100,00% 

Trabalha com recurso a ambientes digitais e 
ferramentas da Web2.0 (blogue, Wiki, Twitter, 
plataforma de aprendizagem) que permitem a 
discussão de temas, a produção de conteúdos 
e o trabalho colaborativo. 

Concordo plenamente 4 28,57% 

Concordo 7 50,00% 

Discordo 3 21,43% 

 14 100,00% 

Desenvolve atividades diversificadas 
(divulgação de livros, clubes, encontros com 
escritores, concursos...) que motivam para 
leitura e promovem a discussão e o trabalho 
escolar, desenvolvendo diferentes literacias. 

Concordo plenamente 7 50,00% 

Concordo 7 50,00% 

Discordo 0 0,00% 

 14 100,00% 
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Na sequência da resposta à questão anterior (Q.4.), os docentes fazem uma avaliação 

muito positiva ao trabalho da BE com a seguinte avaliação às atividades por esta desenvolvidas 

(P. 5./Tabela 59/MABE - D); para os docentes, a BE promove um serviço de grande relevo no 

desenvolvimento de um trabalho sistemático e continuado no âmbito de promoção da leitura e na 

mobilização para o desenvolvimento do PNL e no apoio a estas atividades relacionadas, com 10 

(71,43%) dos 14 professores a concordar plenamente em cada um destes itens e 4 (28,57%) a 

concordar; no acompanhamento dos alunos durante o acesso e apoio da seleção da 

documentação, no uso e produção da informação e no desenvolvimento de atividades e projetos 

conjuntos no âmbito da leitura, com 11 (78,57%) dos docentes a concordar plenamente com esta 

avaliação e 3 (21,43%) a concordar em cada um dos pontos; para os professores, o trabalho da 

BE é igualmente muito positivo na promoção de atividades diversificadas de leitura, associando 

diferentes formas de comunicação e expressão, no desenvolvimento de atividades diversificadas 

(divulgação de livros, clubes, encontros com escritores, concursos…) que motivam para a leitura e 

promovem a discussão e o trabalho escolar, desenvolvendo diferentes literacias e na criação de 

espaços e tempos para a leitura individual e de prazer, com 7 (50%) dos professores a concordar 

plenamente e 7 (50%) a concordarem com a avaliação de cada um destes itens; os professores 

consideram que a BE promove a leitura literária e a discussão sobre temas, autores e livros e 

disponibiliza recursos documentais atualizados muito adequados ao trabalho no âmbito da leitura 

e da literacia, com 6 (42,86%) dos docentes a concordar plenamente e 7 (50%) a concordar com 

esta avaliação, sendo que apenas 1 (7,14%) dos docentes discorda em cada um destes itens; 

promove a leitura informativa e o desenvolvimento da reflexão e do pensamento crítico, com 3 

(21,43%) dos professores a referirem concordo plenamente e 10 (71,43%) a referirem concordo e 

apenas 1 (7,14%) dos docentes a discordar desta avaliação; por fim também apresenta uma 

avaliação positiva o trabalho com recurso a ambientes digitais e ferramentas da Web2.0 (blogue, 

Wiki, Twitter, plataforma de aprendizagem) que permitem a discussão de temas, a produção de 

conteúdos e o trabalho colaborativo, com 4 (28,57%) dos professores a dizerem concordo 

plenamente, 7 (50%) a dizer concordo e 3 (21,43%) discordo.   

 

Tabela 60 -  (MABE - A) - P. 8. Quando procuras livros para ler ou para fazer trabalhos, encontras o que 

queres? 

 fi % 

Sempre 51 71,83% 

Quase sempre 19 26,76% 

Às vezes 1 1,41% 

 71 100,00% 
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A QUALIDADE DO FUNDO DOCUMENTAL  

 

(…) Penso que os alunos e os professores, normalmente avaliam de forma positiva o fundo 

documental porque são envolvidos nas escolhas (…) Por outro lado, temos de falar da capacidade 

de resposta da BE em qualquer suporte documental e o nosso apoio, aos alunos, na pesquisa da 

informação e na aprendizagem das competências de Literacia da Informação facultam-lhes um 

maior retorno nas suas pesquisas (…) dai esta avaliação ser muito positiva (…) (PB, 

Coordenadora da BE e do aLer+, 2012) A coordenadora do Departamento de Ciências e 

Matemática corrobora com este ponto de vista dizendo que (…) o que é determinante não são os 

títulos ou livros que a biblioteca tem em relação a cada tema, até porque nas nossas áreas a 

resposta em suporte de papel seria, praticamente, impossível (…) determinante são as estratégias 

que a BE defende e implementa há muito relativamente à aprendizagem das competências de 

pesquisa e o acompanhamento que faz nestas tarefas (…) (Coordenadora do Departamento de 

Ciências e de Matemática, 2012). 

Dos 71 alunos inquiridos, 51 (71,83%) referem encontrar sempre os livros que procuram 

para fazer trabalhos, 19 (26,76%) quase sempre e 1 às vezes (P. 8./Tabela 60). Estes dados 

corroboram a percepção dos docentes relativamente à qualidade do fundo documental (P. 2./ 

MABE – D/ Tabela 61), com 5 (35,71%) dos professores a classificarem o fundo documental como 

muito bom, 6 (42,86%) como bom e 3 (21,43%) como suficiente.  

 

Tabela 61 -  (MABE - D) - P. 2.  Classifique o nível dos recursos documentais facultados pela BE ou postos 

a circular no agrupamento, relacionados com a leitura de temas na sua área disciplinar. 

 

 
fi 

% 

Muito Bom 5 35,71% 

Bom 6 42,86% 

Suficiente 3 21,43% 

 
14 100,00% 

 

 

Contudo, quando lhes é colocada a questão: em que medida considera que a BE e os 

recursos que disponibiliza contribuem para o desenvolvimento das competências da leitura e para 

os resultados escolares dos seus alunos (P.6./MABE – D) os professores mostram-se convictos 

da grande importância destas valências sendo avaliadas por 13 (92,86%) dos 14 docentes como 

muito bom e por 1 (7,14%) como bom.  
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Tabela 62 -  (MABE -D) - P. 6. Em que medida considera que a BE e os recursos que disponibiliza 

contribuem para o desenvolvimento das competências de leitura e para os resultados escolares dos seus 

alunos? 

 

 fi % 

Muito Bom 13 92,86% 

Bom 1 7,14% 

 14 100,00% 

 

Esta análise de alunos e professores à qualidade do fundo documental reforça a convicção das 

coordenadoras da BE e dos departamentos de Ciências e Língua Portuguesa de que a aquisição 

de um fundo documental feita com base na análise às propostas de títulos apresentadas pela 

coordenação da BE e nas necessidades sentidas pelos diferentes departamentos e grupos 

disciplinares, tem a vantagem de que este tenha uma boa utilização pois responde a 

necessidades concretas da comunidade escolar, sem deixar de ser um fundo documental 

coerente, pois temos o cuidado de apresentar propostas bem orientadas, coerentes com as 

necessidades de um fundo documental atualizado e que responde às caraterísticas de um fundo 

documental equilibrado para estas comunidades (…) Por isso, apesar do nosso fundo documental 

estar aquém da taxa de títulos, por aluno, do que é recomendado pela UNESCO e reiterado pela 

RBE, o nosso fundo documental tem uma taxa de utilização muito elevada e com lista de espera 

para a requisição de determinados títulos (…). (PB, Coordenadora da BE e do aLer+, 2012). A 

Coordenadora do Departamento reitera esta ideia e valoriza a articulação da BE com os 

Departamentos, ao nível das aquisições documentais e de toda a sua atividade, quando refere 

(…) que a biblioteca tem uma política de articulação com as diferentes estruturas do 

Agrupamento, onde se englobam os diferentes departamentos. Política, esta, que facilita a 

atividade do departamento de Línguas na promoção e valorização da leitura. Por outro lado adota 

formas de intervenção direta junto dos próprios alunos no sentido da divulgação dos livros 

existentes das novas aquisições… dos projetos e concursos a nível municipal e nacional que 

facilitam, também, a atividade dos próprios professores de língua portuguesa na promoção da 

leitura. Os professores de língua portuguesa têm sido parceiros estratégicos da BE em todas as 

dinâmicas relacionadas com a leitura e as suas várias valências e na formação de leitores com 

hábitos de leitura enraizados (…). (Coordenadora do Departamento de Línguas, 2012) 
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OS PROFESSORES E A PROMOÇÃO DA LEITURA 

 

Os professores surgem como atores importantes na motivação para a leitura, com 62 

(87,32%) dos alunos a referirem que os seus professores os incentivam sempre a ler, 7 (9,86%) 

referem que quase sempre e 2 (2,82%) às vezes (P. 9./MABE-A/Tabela 63). 

 

Tabela 63 - (MABE - A) -  P. 9. Os teus professores incentivam-te a ler? 

 

 fi % 

Sempre 62 87,32% 

Quase sempre 7 9,86% 

Às vezes 2 2,82% 

 71 100,00% 

 

 

Envolvimento dos docentes em atividades de promoção da leitura 

 

Tabela 64 - ( MABE -A) -  P. 10. Costumas participar em atividades de leitura na BE acompanhado(a) do teu 

professor e dos teus colegas? 

 

 fi % 

Sempre 17 23,94% 

Quase sempre 15 21,13% 

Às vezes 21 29,58% 

Nunca 18 25,35% 

 71 100,00% 

 
 

  

A participação em atividades de leitura dinamizadas pela BE com acompanhamento dos 

professores e da turma é bastante regular, com 17 alunos a referirem participar sempre nestas 

atividades, 15 (21,13%) a referirem participar quase sempre, 21 (29,58%) dos alunos a referirem 

às vezes e 18 (25,35%) a referirem que nunca participa neste tipo de atividades (P. 10./ MABE – 

A/ Tabela 64). Este facto é corroborado pela Coordenadora do Departamento de Línguas quando 

refere que (…) No início de cada ano letivo, nas reuniões de preparação do mesmo, os 

professores definem um conjunto de atividades que se destinam à promoção e valorização da 

leitura e da escrita. (…) Estas atividades fazem parte do Plano Anual de Atividades e nas mesmas 

participam todos os professores, em articulação entre ciclos, e envolvem todos os alunos da 

escola. De reforçar que são atividades de incentivo da leitura e da escrita e de valorização das 

próprias leituras efetuadas pelos alunos e da produção escrita dos mesmos (…) (Coordenadora 
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do Departamento de Línguas, 2012) e pela Coordenadora do Departamento de Ciências e 

Matemática quando diz que (…) todos estamos cada vez mais envolvidos numa cultura de escola 

favorável a um clima global de leitura. (…) A disciplina de Ciências Físico-químicas, por exemplo, 

este ano lançou um concurso de contos – Os contos explosivos (…) (Coordenadora do 

Departamento de Ciências e Matemática, 2012). 

 

Tabela 65 -  (MABE - D) -  P. 1. Costuma integrar a BE e os seus recursos nas suas funções docentes 

relacionadas com o desenvolvimento de competências relacionadas com a leitura? 

 fi % 

Sim 13 92,86% 

Não 1 7,14% 

 14 100,00% 

 

 

As referências dos alunos à utilização da BE são corroboradas pelos docentes (P. 1./ 

MABE – D /Tabela 65), com 13 (92,86%) dos 14 professores inquiridos a afirmarem que 

costumam integrar a BE e os seus recursos nas suas funções docentes relacionadas com o 

desenvolvimento de competências no âmbito com a leitura e 1 (7,14%) refere que não utiliza estes 

recursos. 

 

Tabela 66 - Contexto de utilização e integração da BE 

 1.ª Escolha 2.ª Escolha 3.ª Escolha 

fi % fi % fi % 

Incentivar os alunos a ir à BE para ler 

e requisitar livros relacionados com 

temas da sua disciplina. 8 61,54% 1 7,69% 3 23,08% 

Participar em atividades organizadas 

pela BE e relacionadas com a leitura. 3 23,08% 4 30,77% 2 15,38% 

Requisitar materiais para a sala de 

aula. 1 7,69% 3 23,08% 1 7,69% 

Recorrer a material de leitura 

(informativa e/ ou ficção) para as 

suas aulas. 1 7,69% 2 15,38% 5 38,46% 

Usar a BE com os alunos em 

situações de leitura. 0 0,00% 3 23,08% 0 0,00% 

Fazer empréstimo domiciliário com a 

turma. 0 0,00% 0 0,00% 1 7,69% 

Aceder aos computadores para 

realizar trabalhos. 0 0,00% 0 0,00% 1 7,69% 

 
13 100,00% 13 100,00% 13 100,00% 

 

 

Contudo, quando questionados sobre as situações nas quais mais utilizam a BE e os seus 

recursos para a dinamização das suas práticas letivas (TABELA 67), os docentes manifestam 
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maioritariamente utilizá-la em situações de promoção da leitura, quer seja ao incentivarem os 

alunos a ir à BE para ler e requisitar livros relacionados com os temas da sua disciplina, com 8 

(61,54%) dos docentes a selecionarem esta opção como 1.ª escolha e 3 (23,08%) como 3.ª 

escolha, quer seja na participação em atividades dinamizadas pela BE e relacionadas com a 

leitura com 3 (23,08%) a selecionarem esta opção como 1.ª escolha, 4 (30,77%) como 2.ª escolha 

e 2 (15,38%) como 3.ª escolha. A utilização dos recursos da BE para situações de leitura e 

requisições de materiais para a sala de aula tem menor relevo por parte dos docentes, 

destacando-se, neste caso, o recurso de materiais de leitura para a sala de aula, ainda que como 

3.ª escolha, por parte de 5 professores. No que respeita à utilização da BE em situações de leitura 

com a turma, fazer empréstimos domiciliários com a turma e aceder aos computadores para 

realizar trabalhos são situações às quais os professores participantes do questionário referem não 

privilegiar. 

 

Tabela 67 - ( MABE - D) - P. 3. Com que frequência se envolve em atividades propostas ou articuladas com a BE? 

 fi % 

Envolvimento na discussão das problemáticas 
referentes aos resultados dos alunos ao nível das 
competências de leitura e das literacias. 

Sempre 2 14,29% 

Quase sempre 6 42,86% 

Às vezes 5 35,71% 

Nunca 1 7,14% 

 14 100,00% 

Planificação de projetos e atividades conjuntas. 

Sempre 2 14,29% 

Quase sempre 4 28,57% 

Às vezes 8 57,14% 

Nunca 0 0,00% 

 14 100,00% 

Participação em projetos decorrentes do Projeto 
Educativo de Escola, de projetos curriculares e outros. 

Sempre 2 14,29% 

Quase sempre 4 28,57% 

Às vezes 8 57,14% 

Nunca 0 0,00% 

 14 100,00% 

Colaboração na criação/ exploração de novos 
ambientes digitais (blogues, Wikis, …) para 
desenvolver a leitura, a escrita e um conjunto 
diversificado de competências. 

Sempre 1 7,69% 

Quase sempre 3 23,08% 

Às vezes 5 38,46% 

Nunca 4 30,77% 

 13 100,00% 

Colaboração em eventos culturais (encontros com 
escritores, encontros científicos, exposições 
temáticas, celebração de datas), associando-os ao 
desenvolvimento de competências ao nível da 
leitura/literacias. 

Sempre 4 28,57% 

Quase sempre 7 50,00% 

Às vezes 3 21,43% 

Nunca 0 0,00% 

 14 100,00% 

Colaboração no âmbito de atividades relacionadas 
com o Plano Nacional de Leitura. 

Sempre 4 28,57% 

Quase sempre 4 28,57% 

Às vezes 5 35,71% 
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Nunca 1 7,14% 

 14 100,00% 

Colaboração no sentido do envolvimento das famílias 
em atividades relacionadas com a melhoria das 
competências de leitura. 

Sempre 3 21,43% 

Quase sempre 1 7,14% 

Às vezes 8 57,14% 

Nunca 2 14,29% 

 14 100,00% 

 

 

 Contudo, quando são especificadas atividades ou tipologias de situações nas quais os 

docentes articulam com a BE (P.3./Tabela 67), todos os professores inquiridos referem colaborar 

em eventos culturais (encontros com escritores, encontros científicos, exposições temáticas, 

celebração de datas), associando-os ao desenvolvimento de competências ao nível da 

leitura/literacias, com 4 dos docentes a referirem fazê-lo sempre, 7 quase sempre e 3 às vezes. 

Outras duas das situações de cooperação com a BE, nas quais todos os docentes referem 

contribuírem, ainda que com menor destaque, é a participação em projetos decorrentes do Projeto 

Educativo de Escola, de projetos curriculares e outros, e na planificação conjunta de atividades e 

projetos, com 2 dos docentes a referirem fazê-lo sempre, 4 quase sempre e 8 às vezes. O 

envolvimento nas atividades mais diretamente relacionadas com a leitura, como a colaboração no 

âmbito de atividades relacionadas com o Plano Nacional de Leitura e o envolvimento na discussão 

das problemáticas referentes aos resultados dos alunos ao nível das competências de leitura e 

das literacias também apresentam resultados medianos no que respeita à cooperação destes 

docentes com a BE, com 8 destes docentes a referirem articular sempre ou quase sempre com a 

equipa da BE. No que respeita à colaboração no sentido do envolvimento das famílias em 

atividades relacionadas com a melhoria das competências de leitura, esta atividade surge, de uma 

forma global, como uma das ações com menor participação por parte destes docentes, contudo 3 

dos professores referem participar sempre nestas atividades e 8 às vezes. Contudo, a 

colaboração na criação/exploração de novos ambientes digitais (blogues, wikis,…) para 

desenvolver a leitura, a escrita e um conjunto diversificado de competências também surge como 

um dos itens de atividades menos participado por parte destes docentes com 4 a referirem nunca 

colaborar nestas ações e 5 apenas às vezes. 

 

Envolvimento dos encarregados de educação nos hábitos de leitura dos seus educandos 

 

Tabela 68 - MABE - EE) -  P. 1. Conhece a biblioteca escolar que serve a escola do seu filho/ educando? 

 fi % 

Sim 33 55,00% 

Não 27 45,00% 

 60 100,00% 
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Os encarregados de educação manifestam algum conhecimento da biblioteca escolar dos 

seus educandos, com 33 (55%) dos encarregados de educação a referirem que a conhecem e 27 

(45%) a dizer que não a conhecem (Tabela 68 - P.1./ MABE – EE).    

 

Tabela 69 -  (MABE – EE) - P.3. Desloca-se a título pessoal à Biblioteca escolar ou acompanha o seu 

filho/educando à Biblioteca para atividades de leitura/consulta de documentação ou empréstimo 

domiciliário? 

 fi % 

Sempre 2 3,45% 

Regularmente 0 0,00% 

Ocasionalmente 12 20,69% 

Nunca 44 75,86% 

 58 100,00% 

 

Contudo, estes encarregados de educação manifestam um parco acompanhamento dos 

seus educandos nas deslocações à BE, a título pessoal ou no acompanhamento dos seus 

educandos em atividades de leitura/consulta de documentação ou empréstimo domiciliário (P.3./ 

MABE – EE), com 44 (75,86%) dos encarregados de educação a referirem nunca ter participado 

em tal iniciativa, 12 (20,69%) referem fazê-lo ocasionalmente e apenas 2 (3,45%) referem fazê-lo 

sempre (Tabela 69). Este facto é corroborado pela Coordenadora da BE quando refere (…) 

apesar da BE ter no PAA vários projetos de articulação e valorização da família na promoção da 

leitura, constatamos que são sempre os mesmos EE a participar e, ainda, estamos aquém do que 

desejamos (…) (PB, Coordenadora da BE e do aLer+, 2012). 

 

Tabela 70 - ( MABE - EE) - P. 4. Costuma deslocar-se à escola para participar em atividades dinamizadas 

pela biblioteca escolar? 

 fi % 

Sempre 3 5,08% 

Regularmente 1 1,69% 

Ocasionalmente 33 55,93% 

Nunca 22 37,29% 

 59 100,00% 

 

Porém, em atividades dinamizadas pela biblioteca escolar, os encarregados de educação 

mostram alguma mudança de postura com 3 (5,08%) a referirem que participam sempre nessas 

atividades, 1 (1,69%) a referirem fazê-lo regularmente, 33 (55,93%) ocasionalmente e 22 (37,29%) 

afirma nunca participar em tais iniciativas. (P.4./MABE –EE/ Tabela 70).  
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P. 5 – Costuma receber 

informações sobre atividades 

desenvolvidas pela biblioteca 

escolar? 

- Sempre 

- Regularmente 

- Ocasionalmente 

- Nunca 

 

Os EE dizem não ter um conhecimento muito constante das 

atividades dinamizadas pela BE com 16 (26,7 %) a referirem nunca 

receber informações da BE, 36 (60%) a dizerem receber 

ocasionalmente informação relativa a essas atividades, 4 (6,7%) a 

referirem receber informação regularmente e 4 (6,7%) afirmam receber 

sempre informações da BE relativas às atividades que esta promove (P. 

5./ MABE – EE).  

Contudo, estes dados são enquadrados pela coordenadora da BE que refere que (…) os 

encarregados de educação são informados de todas as atividades promovidas pela equipa da BE 

através de newsletter, de um serviço de E-mail para uma lista de difusão de mais de 600 EE, 

cartazes afixados nos estabelecimentos de ensino do Agrupamento (…) quando são atividades 

que exigem inscrição, como é o caso da Escola Para Pais, cada aluno leva em mão uma ficha de 

inscrição, desde o J/I até ao 3.º Ciclo, (…) Acontece que apesar de terem solicitado informação 

por e-mail, maioritariamente, estamos num contexto em que os encarregados de educação não 

usam o e-mail, utilizam pouquíssimos a internet para consultar a Página do Agrupamento e, 

provavelmente, mesmo quando são os educando a levar informação em mãos (…) ainda pode 

haver alguma falta de comunicação (…) Este é um aspeto que temos que refletir e melhorar muito 

(…) (PB, Coordenadora da BE e do aLer+, 2012). Esta opinião é corroborada pela Coordenadora 

do Departamento de Ciência e Matemática quando refere que os encarregados de educação 

recebem informação sistemática das atividades que promovemos, contudo o feedback ainda não 

é muito grande por parte dos encarregados de educação… contudo já temos um bom grupo de 

encarregados de educação muito participativo e com os quais podemos contar (Departamento de 

Ciências e Matemática, 2012).  

 

Tabela 71 - (MABE - EE) - P. 6. Já tem colaborado ou sido envolvido no trabalho ou organização de 

atividades da biblioteca escolar? 

 fi % 

Sempre 0 0,00% 

Regularmente 1 1,72% 

Ocasionalmente 13 22,41% 

Nunca 44 75,86% 

 58 100,00% 

 

No que respeita à colaboração ou envolvimento no trabalho de organização de atividades 

da BE (P.6. /MABE – EE), 44 (75,86%) dos encarregados de educação referem que nunca 

colaboraram com essas atividades, 13 (22,41%) referem colaborar ocasionalmente e 1 (1,72%) 

regularmente (Tabela 71).  
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Tabela 72 - (MABE - EE) - P. 6.1. Em caso afirmativo, indique em que situações – pode assinalar uma ou 

várias hipóteses: 

 fi % 

Como orador ou interveniente. 1 5,88% 

Como leitor/animador de leitura. 14 82,35% 

Como voluntário, auxiliando na abertura e 

funcionamento da BE. 1 5,88% 

Como apoiante, contribuindo com recursos 

materiais ou financeiros. 1 5,88% 

 17 100,00% 

 

 

 Os 14 encarregados de educação que na questão 6 referiram participar regularmente ou 

ocasionalmente na colaboração ou organização das atividades da BE dizer participar como 

leitor/animador de leitura e 1 dos encarregados de educação também refere participar como 

orador ou interveniente, como voluntário, auxiliando na abertura e funcionamento da BE e como 

apoiante, contribuindo com recursos materiais ou financeiros (P. 6.1. /MABE –EE/Tabela 72). 

Facto corroborado pela Coordenadora da BE quando afirma que (…) temos EE que são 

animadores de leitura, embaixadores da leitura (…) (PB, Coordenadora da BE e do aLer+, 2012). 

 

Tabela 73 -  (MABE - EE) - P. 7. Considera que as atividades realizadas pela biblioteca escolar contribuem 

para estimular o interesse do seu filho/educando pela leitura? 

 fi % 

Sim 56 94,92% 

Não 3 5,08% 

 59 100,00% 

 

 Para 56 (94,92%) dos EE, as atividades realizadas pela BE contribuem para estimular o 

interesse dos seus educandos pela leitura (P.7/MABE – EE/Tabela 73). Esta avaliação à 

importância das atividades da BE por parte dos encarregados de educação é reforçada na 

resposta à questão 8 (P.8./MABE – EE), com 43 (72,9%) dos EE a referirem que a BE é muito 

importante para a aprendizagem e para a formação global dos seus educandos e os restantes 13 

(27,1%) a considerarem-na como importante.  

 

 

 Quando questionados relativamente ao acompanhamento e sugestão de leituras 

realizadas pelos seus educandos (P.2./ MABE-EE), os EE mostram-se, razoavelmente, envolvidos 

no acompanhamento dos seus educandos no que se refere à leitura, com 17 a referirem 

acompanhar sempre o(s) seus educando(s), 22 regularmente, 18 ocasionalmente e 4 diz nunca 

fazer este acompanhamento.  



 252 

 

COMPETÊNCIAS DA LITERACIA DA LEITURA 

 

Tabela 74 -.  (MABE - A) - P. 11. Como classificarias as tuas competências de leitura? 

 fi % 

Excelentes 20 28,17% 

Boas 41 57,75% 

Médias 10 14,08% 

 71 100,00% 

 

Os alunos fazem uma avaliação bastante positividade das suas competências de leitura 

(P.11), com 20 (28,17%) dos alunos a considerarem excelentes as suas competências de leitura, 

41 (57,75%) a referi- las como boas e 10 (14,08%) como médias, não existindo qualquer 

referência a uma avaliação negativa deste parâmetro. Esta análise dos alunos às suas 

competências leitoras corrobora a perceção que têm em relação ao sucesso das medidas/práticas 

de promoção da leitura. (P. 15)  

 

Tabela 75  - (MABE - D) - P. 7. Que impacto considera que a BE tem nas competências de leitura dos seus 
alunos? 

 fi % 

Melhoria das competências de compreensão 12 23,08% 

Aumento da diversidade das escolhas no sentido da 

opção por leituras mais extensas e complexas 
12 23,08% 

Aumento do gosto pela leitura 12 23,08% 

Melhoria ao nível da oralidade e da escrita 11 21,15% 

Melhoria no uso de ambientes digitais de leitura e das 

literacias digitais e da informação 
5 9,62% 

 52 100,00% 

 

Os professores também consideram que a BE tem um grande impacto nas competências 

de leitura dos seus alunos (P.7. /MABE – D/ Tabela 75), com 12 dos 14 docentes a referirem a 

sua contribuição para a melhoria das competências de compreensão, para o aumento da 

diversidade de escolhas no sentido da opção por leituras mais extensas e complexas e para o 

aumento do gosto pela leitura, 11 dos professores assinalam a importância da BE na melhoria do 

nível de oralidade e de escrita e 5 dos professores assinalam a sua importância na melhoria do 

uso de ambientes digitais de leitura e das literacias digitais e da informação. 
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Tabela 76 - (MABE - EE) - P. 2. Costuma acompanhar as leituras do seu filho em casa, apoiando-o ou 

sugerindo-lhe leituras? 

 fi % 

Sempre 17 27,87% 

Regularmente 22 36,07% 

Ocasionalmente 18 29,51% 

Nunca 4 6,56% 

 61 100,00% 

 

 

Relação da Biblioteca Escolar com o sucesso escolar dos alunos 

 

Tabela 77 - (MABE - A) - P. 15. Compara o que fazes agora com o que fazias no início do ano letivo. 

 fi % 

Agora leio mais livros. 60 14,12% 

Agora leio mais depressa. 53 12,47% 

Agora leio livros com mais texto e textos mais longos. 58 13,65% 

Agora leio qualquer tipo de texto e compreendo melhor o que 

leio. 56 13,18% 

Agora perco-me menos, quando procuro informação na 

Internet. 52 12,24% 

Agora gosto mais de falar e de escrever sobre livros ou sobre 

outros assuntos. 46 10,82% 

Agora estou mais à vontade para discutir/ dialogar sobre 

preferências de leitura ou outros assuntos. 48 11,29% 

Agora tenho melhores resultados escolares, porque estou 

mais à vontade na leitura. 52 12,24% 

 425 100,00% 

 

 Os 71 alunos da amostra deste estudo consideram que fizeram uma evolução positiva 

muito significativa no que respeita a diversos parâmetros de avaliação das suas competências 

leitoras, com as seguintes respostas à questão 15 (P.15), 60 dos alunos referem que agora leem 

mais; 58 referem que leem textos mais longos e fazem escolhas de livros mais extensos; 56 dos 

alunos referem que leem qualquer tipo de texto e compreendem melhor o seu conteúdo, 52 dos 

alunos da amostra referem que se perdem menos quando procuram informação na internet, 

evidenciando melhores competências de pesquisa da informação, perceção que corrobora as 

palavras da coordenadora da BE ao referir que a formação que tem sido dada aos alunos, no 

âmbito da pesquisa da informação, tem colhido muito bons frutos, pois os nossos alunos 

apresentam uma grande autonomia na pesquisa de informação, tanto na busca de títulos dentro 

do espaço físico da biblioteca, como na pesquisa em base de dados e na internet (…) (PB, 

Coordenadora da BE e do aLer+. 2012). Verifica-se que 46 dos alunos referem que gostam mais 

de falar e escrever sobre livros ou sobre outros assuntos e 48 referem que se encontram mais à 

vontade para discutir/dialogar sobre preferências de leitura ou outros assuntos. Também se 
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verifica que os alunos relacionam o seu sucesso escolar com a melhoria de desempenho na 

leitura, com 52 dos alunos a afirmarem agora tenho melhores resultados escolares porque estou 

mais à vontade na leitura. 

 

Tabela 78 - (MABE - A) - P. 16. Em que medida consideras que a BE contribuiu para as tuas competências 

de leitura e para os teus resultados escolares? 

 fi % 

Muito 49 69,01% 

Mediamente 21 29,58% 

Pouco 1 1,41% 

 71 100,00% 

 

Na sequência do que foi anteriormente referido, os alunos consideram que a Biblioteca 

Escolar (BE) contribuiu de forma determinante para o desenvolvimento das suas competências da 

literacia e para os seus resultados escolares (P. 16/ Tabela 78), com 49 (69,01%) dos alunos a 

referirem que contribuiu muito e 21 (29,58%) medianamente. 

 

Tabela 79 - (MABE -D) - P. 6. Em que medida considera que a BE e os recursos que disponibiliza 

contribuem para o desenvolvimento das competências de leitura e para os resultados escolares dos seus 

alunos? 

 fi % 

Muito Bom 13 92,86% 

Bom 1 7,14% 

 14 100,00% 

 

 

 A perceção da importância da BE e dos seus recursos para o desenvolvimento das 

competências de leitura dos alunos e para os seus resultados escolares é partilhada por 13 

(92,86%) dos professores ao referirem-nos como muito bons e 1 (7,14%) como bons ( P.6. /MABE 

– D/ Tabela 79). A mesma análise é feita pelos EE com 56 (94,92%) a considerarem que as 

atividades desenvolvidas na BE contribuem para estimular o interesse dos seus educandos pela 

leitura (P.7./ MABE – EE/Tabela 80).  

 

Tabela 80 - (MABE - EE) - P. 7. Considera que as atividades realizadas pela biblioteca escolar contribuem 

para estimular o interesse do seu filho/educando pela leitura? 

 fi % 

Sim 56 94,92% 

Não 3 5,08% 

 59 100,00% 
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 Em sequência das respostas dadas à pergunta 7 (MABE- EE/Tabela 80), 43 (72,9%) dos EE 

consideram que a BE é muito importante e 16 (27,1%) como importante para a aprendizagem e formação 

global dos seus educandos (P.8./ MABE –EE) 

 

Reflexão conjunta da análise aos questionários Perfil de Leitor e MABE 

 

O volume de dados resultante da análise ao questionário Perfil de Leitor e MABE, 

aplicados aos alunos do 2.º e 3.º ciclo tornou o seu estudo muito exaustivo pelo que se optou por 

fazer uma breve síntese conjunta destes dados tendo em conta o que de mais notório resultou 

deste estudo, ora de forma abrangente e reflexiva, ora referindo pormenores, ora justificando e 

criticando dados, conforme os pressupostos teóricos específicos relativos aos dados em análise, 

assim estes os demonstrem ou contradigam e os objetivos do presente estudo. 

Tendo por base estudos como o coordenado por Lages (2007), o PISA 2000 e o estudo de 

Sulzby &Teale (1996), que relacionam os melhores níveis de desempenho em literacia da leitura 

em crianças provenientes de famílias com melhores recursos socioeconómicos, seria expectável 

que a população escolar do nosso estudo apresentasse baixos índices de literacia da leitura. 

Inserida na zona rural do Município de Peniche, a população do nosso estudo apresenta um nível 

socioeconómico muito baixo e níveis de escolaridade muito deficitários, com o nível de 

escolaridade dos encarregados de educação dos alunos da nossa amostra a situar-se entre o 2 e 

3º ciclos e as mães a apresentar um nível de escolaridade, ligeiramente superior aos pais. A 

própria oferta cultural do Município de Peniche é muito pobre, tendo apenas a Biblioteca Municipal 

em Peniche, que não integra a Rede de Leitura Pública e é inacessível à população do 

Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia e não dispondo de cinema ou casa de 

cultura/espetáculo. Contudo, com uma taxa média de 19,29 registos de empréstimo domiciliários 

por aluno, muito acima da taxa média de registo nacional que se situava em 2,33 livros por aluno 

no ano letivo de 2010-2011 (último ano em que a base de dados da RBE disponibiliza estes 

dados), os alunos do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia contrariam tais expectativas. 

O baixo índice cultural do contexto familiar dos alunos reflete-se nos hábitos de literacia da 

leitura, onde se verifica uma generalizada baixa taxa de livros nos seus domicílios, nos escassos 

hábitos de oferta de livros pelos pais, na quase inexistência de hábitos de leitura em família, na 

quase ausência de diálogo sobre leituras com os filhos e na rara frequência de espaços 

relacionados com o livro, tanto em alunos com Contrato de Leitura como em alunos sem Contrato 

de Leitura,  

É certo que a família desempenha um papel crucial no desenvolvimento das competências 

da literacia na criança, desde logo por ser esta o primeiro espaço de desenvolvimento de 
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comportamentos literácitos, como referem Ezequiel Silva (1998) e Bamberger (1986), ao sublinhar 

a importância da estimulação sociocultural do futuro leitor e ao vincular o desenvolvimento da 

literacia na criança com as características físicas e sociais do seu contexto familiar, no que 

respeita à presença de livros, de leitores e de situações de leitura e a atmosfera literária e 

linguística em que vive a criança, por Bártolo (2004) ao referenciar a importância do contexto 

literácito da criança na motivação para a leitura e assinalada como fator determinante de sucesso 

na leitura por diversos autores e estudos como os anteriormente referidos de Sulzby &Teale 

(1996), o PISA (2000) e por Lages (2007).  

Contudo, como refere Fernandes (2004), a relação unívoca entre contexto social, entenda-

se aqui o contexto familiar, e o desenvolvimento das competências da literacia, não é linear, pois 

não explica o seu posterior desenvolvimento, níveis de desempenho e sucesso da leitura e da 

escrita (Fernandes, 2004:80). A escola é, no caso dos alunos do nosso estudo, o meio basilar do 

desenvolvimento das competências da literacia e, se é verdade que as vivências familiares do 

contacto com o livro e com um ambiente promotor da leitura são muito importantes para o seu 

desenvolvimento desde tenra idade, os dados do nosso estudo mostram-nos que a escola pode 

fazer toda a diferença se desenvolver um trabalho consistente e continuado de promoção da 

leitura e das competências da literacia ainda que se encontre inserida num meio culturalmente 

muito pobre como é o caso do nosso estudo. A este respeito, sublinhe-se, Nunes, quando refere 

que se não se pode obrigar ninguém a ler, compete de forma particular à escola a obrigação de 

criar condições e incentivos para que as pessoas, no nosso caso as crianças e os jovens, leiam 

(….). 

Da análise aos hábitos de leitura dos alunos do nosso estudo destaca-se que os hábitos de 

leitura em família antes do 1.º ciclo são raros, com uma média global superior a 80% dos alunos 

de ambos os ciclos de ensino, sujeitos ou não à medida Contrato de Leitura, a referir que não lhes 

eram lidas histórias quando eram pequenos e entre os que referem a existência destes momentos 

de leitura, a maioria assegura que só aconteciam às vezes sendo a mãe referida pela maioria dos 

alunos como a leitora de histórias infantis e contos tradicionais de que os alunos normalmente 

gostavam, verificando-se contudo uma ligeira tendência dos alunos sujeitos à medida contrato de 

Leitura a referir que só às vezes gostavam desses momentos de leitura.  

A frequência do jardim-de-infância surge já como um elemento diferenciador nos dados do 

estudo verificando-se que existe uma percentagem média global de aproximadamente 70% de 

alunos com Contrato de Leitura que não frequentaram o jardim-de-infância, constatando-se uma 

tendência oposta nos alunos sem Contrato de Leitura, independentemente do género e do ciclo de 

ensino frequentado.  

As atividades de leitura promovidas no jardim-de-infância centram-se essencialmente na 

hora do conto, algumas referências a momentos de leitura promovidos com a participação dos 

pais, encontros com escritores e na biblioteca de turma realçando-se contudo que a biblioteca de 
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turma não é uma atividade muito referida pelos alunos, existindo inclusive grupos de alunos, 

nomeadamente ao nível do 3.º ciclo que não referem a participação nesta atividade, deixando a 

ideia de que a muitos destes alunos não dá grande relevo a atividade que privilegiasse a 

proximidade com os livros no jardim-de-infância. O envolvimento e o gosto pelas atividades de 

leitura no jardim-de-infância distingue essencialmente os alunos com e sem Contrato de Leitura 

com os primeiros a manifestar um fraco envolvimento com as atividades de leitura e os segundos 

a revelar uma tendência oposta.  

No que respeita a este ponto, refira-se Nolen (2001) que menciona a importância na 

atenção a indicadores como a autoavaliação, a expectativa, o envolvimento da criança na 

realização da tarefa, a persistência na sua realização, entre outros aos quais o educador deve 

estar atento em tarefas de dinamização da leitura, por forma a ajudar a criança a manter uma 

relação positiva e aberta para com a leitura. A boa relação afetiva da criança com o educador e a 

criação de ambientes geradores de motivação, referidos por Gambrell & Morrow (2004) e o 

desenvolvimento de tarefas e atividades específicas são aspetos aos quais o educador deve estar 

atento como medidas de sucesso na motivação para a leitura.   

Bártolo (2004) refere a importância de tarefas como a leitura domiciliária, feita a partir de 

livros selecionados na biblioteca do jardim-de-infância, para promover o envolvimento dos 

encarregados de educação nas tarefas de leitura, a valorização da leitura feita pelo educador e o 

desenvolvimento de atividades com vista a explorar a leitura do conto. Sublinhe-se aqui a 

importância da existência de biblioteca no jardim-de-infância, referida pelo mesmo autor. Neste 

aspeto note-se que a biblioteca de turma não é uma atividade de leitura muito referida pelos 

alunos do nosso estudo, deixando subentender que em muitos casos esta é inexistente ou 

desvalorizada no jardim-de-infância e/ou no 1.º ciclo. 

Torna-se notório que os alunos referenciados para Contrato de Leitura referem uma 

relação de aversão para com as atividades de leitura desde o jardim – de-infância. Neste aspeto, 

sublinha-se a importância de que a promoção das competências da literacia no jardim-de-infância 

seja um aspeto de suma importância a ter em conta na promoção da leitura nas crianças, tanto 

mais relevante quanto o ambiente familiar da criança não seja estimulador das competências da 

literacia.     

No 1.º ciclo verifica-se já uma alargada referência à frequência da biblioteca escolar e a 

participação em atividades de promoção da leitura mais diversificadas, verificando-se que a 

aprendizagem da leitura, a autonomia na leitura de livros e a eficácia atual na leitura divide 

claramente os alunos com e sem Contrato de Leitura, verificando-se que a relação de maior 

dificuldade no âmbito das competências de literacia da leitura surge maioritariamente nos rapazes 

mostrando as meninas maior apetência para estas competências, conforme o preconizado na 

literatura. Este aspeto é assinalado, no nosso estudo, desde logo pela inexistência de meninas em 

Contrato de leitura no 2.º ciclo. Sublinhe-se mais uma vez que os alunos referidos para contrato 
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de Leitura, nomeadamente ao nível do 2.º ciclo, são crianças que referem dificuldades na 

aprendizagem da leitura e uma relação afetiva de aversão para com estas atividades desde o 

jardim-de-infância. Relativamente a este aspeto, refira-se autores como Oldfather & Wigfield 

(1996) que mencionam as crenças acerca do eu como um dos domínios fulcrais dos construtos da 

motivação para a leitura. Por outro lado refira-se que o empenho e interesse do leitor no processo 

de leitura são, como refere Bártolo (2004) fatores motivacionais muito importantes, pois definem a 

capacidade do aluno para adquirir as competências e a motivação para realizar a leitura com os 

mais diversos fins. 

O interesse pela leitura distingue claramente alunos com e sem Contrato de Leitura com os 

primeiros a evidenciar pouco ou nenhum interesse por esta atividade e os segundos a manifestar 

interesse e envolvimento nas atividades de leitura. Por outro lado, a leitura é mais frequente nas 

raparigas do que nos rapazes na sequência da tendência verificada nos estudos de Lages (2007), 

PISA, entre outros, com as raparigas dos dois ciclos de ensino a frisarem um maior gosto pela 

leitura e a apresentar as taxas de leitura mais elevadas em base de dados e no Passaporte da 

Leitura.  

Porquanto, verifica-se que os alunos do nosso estudo são, na sua generalidade, bons 

leitores que gostam das atividades de leitura, característica expressa, desde logo, na relação 

positiva que estabelecem com a leitura, no tempo que lhes dedicam, no valor que lhe atribuem, no 

envolvimento e partilha de leituras com os pares. O valor atribuído à leitura e a importância social 

que a leitura tem entre os alunos manifesta-se nas expressões imaginação, aprendizagem, 

conhecimento, compreensão, diversão, utilidade e satisfação com que a caracterizam. Esta 

relação para com a leitura manifestada pelos alunos sem Contrato de Leitura contrasta com a 

postura dos alunos com Contrato de Leitura, não se verificando nos alunos do nosso estudo o 

decréscimo de interesse e envolvimento com as atividades de leitura entre os alunos do 2.º e 3.º 

ciclos verificados no estudo coordenado por Lages (2004). Por outro lado ainda que se verifiquem 

diferenças nos índices de leitura de rapazes e raparigas, quando questionados sobre o gosto por 

essa atividade, as diferenças não são muito significativas, distanciando-se também neste aspeto, 

os dados do nosso estudo com o de outros estudos como o coordenado por Lages (2004). 

Contudo, as leituras orientadas (obrigatórias) não são bem acolhidas entre os alunos, sendo por 

estes referidas como motivo de alguma inércia na escolha livre de outras leituras, por alunos de 

ambos os ciclos, rapazes e raparigas, com e sem Contrato de Leitura.  

Verifica-se, desde logo, nos alunos que integram este nosso estudo, um ambiente 

generalizado de empatia com a leitura e uma grande prática de leitura entre pares, com os quais 

os alunos falam do leem, partilham livros e influenciam as escolhas de títulos. A este respeito, 

refira-se autores como Bártolo (2004) ao mencionar o papel da colaboração entre pares como 

fator motivacional da aprendizagem da leitura, a promoção do sucesso, a elevação dos níveis de 

cognição e a motivação intrínseca para a leitura e os estudos de Palmer, Codling & Gambrell 
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(1994) que sublinham a importância das interações sociais na escolha de leituras feitas por 

amigos e colegas mas também por professores e pelos pais. Neste aspeto, verifica-se que a 

grande maioria dos alunos, do estudo, referem, frequentemente, os professores e a bibliotecária 

como grandes e persistentes motivadores para a leitura e consideram que os serviços prestados 

pela biblioteca escolar os motiva para ler mais, os ajuda e encontrar livros interessantes, os ajuda 

a conhecer escritores e pessoas ligadas aos livros, os mantém informados sobre livros e outras 

publicações e é um espaço de expressão das próprias ideias. Por seu lado, os alunos relacionam 

o trabalho de promoção da leitura realizado pela biblioteca e a participação que eles têm nestas 

atividades como fator de sucesso escolar. A opinião dos alunos é corroborada por professores e 

encarregados de educação. A perceção de alunos, professores e encarregados de educação da 

importância das práticas e atividades de promoção da leitura no sucesso escolar dos alunos é 

amplamente aceite e defendida por diversos teóricos e corroborada pelos estudos de Sim-Sim 

(1994) ao mostrar uma correlação positiva entre a quantidade de leituras, o nível de leitura e o 

nível geral de realização escolar. Por seu lado Morrow & Gabriel referem que práticas de 

promoção da leitura assentes em atitudes positivas permitem que estas se tornem um hábito 

consistente e estável a longo da vida dos indivíduos (Morrow & Gabriel, 2001, cit. por Fernandes, 

2004:78) 

Em consonância com o preconizado pelos estudos anteriormente citados, o contexto 

cultural e os hobbies dos alunos são condicionados pelas baixas habilitações académicas dos 

seus educandos limitando-se de um modo geral a feiras e festas populares, concertos de música 

popular, a escassas idas ao cinema e a espetáculos desportivos no caso dos rapazes. A 

frequência da biblioteca escolar é, contudo, amplamente referida por todos os alunos do 2.º e 3.º 

ciclo com e sem Contrato de Leitura. Semelhantes referências à grande utilização das BE 

encontramos nos dados do questionário MABE tanto por parte de alunos como de professores. 

Estes dados sublinham a importância da biblioteca escolar nesta comunidade educativa. Note-se 

que a própria oferta cultural do Município de Peniche é muito pobre. 

O interesse pela leitura também se reflete na seleção de livros como objetos escolhidos 

numa viagem de dez dias. Ainda que o livro não seja um objeto fundamental para a maioria dos 

alunos, verifica-se uma escolha considerável do livro, nomeadamente entre as raparigas. 

 A biblioteca assume, como já referimos, uma importância primordial nas rotinas da 

vida escolar destes alunos. O papel dos professores e da bibliotecária surge com grande 

destaque no acompanhamento e motivação para a leitura com uma média global de 50% dos 

alunos dos dois ciclos de ensino a referir que falam com os professores sobre os livros que leem 

e mais de 30% com a bibliotecária. Por outro lado 87 % dos alunos referem que os professores 

os aconselham sempre a ler e referem que o trabalho realizado pela biblioteca os motiva para ler 

mais (84,5%), os ajuda a encontrar livros interessantes (85,9%), os ajuda a conhecer escritores 

e pessoas ligadas aos livros (83,09%) e os mantém informados acerca de livros e publicações e 
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outras atividades com eles relacionados (76,05%). Estes dados contrastam com os do estudo de 

Lages (2007) onde sensivelmente metade dos alunos do 3º ciclo inquiridos não se recorda de 

algum professor o aconselhar a ler e 62,5% não foram incitados à leitura no último mês. As 

competências da leitura estão subjacentes a processos de aprendizagem dependentes de 

maturação biológica e a formação de leitores assíduos e entusiastas depende de fatores 

motivacionais e de contexto. Importa, pois, promover o contacto dos alunos com ambientes ricos 

de bons exemplos de leitores, como sublinha Pennac, Ele continuará a ser um bom leitor se os 

adultos que o cercam alimentarem o seu entusiasmo em vez de tentarem provar a sua 

competência, se estimularem o seu desejo de aprender em lugar de lhe imporem a obrigação de 

recitar, se o acompanharem no seu esforço sem esperarem contrapartidas, se aceitarem perder 

noites em vez de procurarem ganhar tempo, se fizerem vibrar o presente sem acenar com a 

ameaça do futuro, se se recusarem a transformar em trabalho forçado o que era um prazer, se 

mantiverem esse prazer até se transformar em rotina, se edificarem essa rotina sobre a 

gratuidade da aprendizagem cultural e se ele próprio descobrir o prazer dessa gratuidade. 

(Pennac, 200:53).  

             O papel da biblioteca é amplamente reconhecido por alunos, professores e encarregado 

de educação como fulcral no desenvolvimento das competências da literacia da leitura com a 

grande maioria dos indivíduos envolvidos neste estudo a referir a importância desta nas 

competências da literacia dos alunos, na sua relação com o sucesso escolar dos alunos, sendo 

sublinhada também a adequação e qualidade do seu fundo documental e o envolvimento de 

professores e alguns encarregados de educação na promoção da leitura. 

 

Perfil de leitor 

À semelhança do verificado no estudo de Lages (2007), a informação recolhida na análise 

aos instrumentos de monitorização da leitura permitiu-nos traçar um esboço de perfis de leitor 

para os alunos do 2.º e 3.º ciclo, ainda que este esteja limitado por motivos de ordem estatística. 

Assim, identificámos 4 perfis de leitor no 2.º ciclo a que aplicámos a seguinte designação: entre os 

denominados não leitores temos o não leitor defensivo - alunos que leem com muita dificuldade, 

que não tiveram contacto precoce com a leitura ou esse contacto foi muito deficiente ou 

desadequado, alunos que mostram resistência às atividades de leitura desde o jardim-de-infância, 

que mostravam dificuldade de compreensão do texto lido, que começaram a ler com autonomia 

muito tardiamente, que conotam a leitura com expressões como desistência, estudo, fuga, 

obrigação, dificuldade, contrariedade. Estes leitores estão sujeitos à medida Contrato de Leitura; 

entre os denominados leitores temos o leitor aplicado - alunos sem dificuldades de leitura, que 

tiveram um contacto precoce com a leitura adequado, que manifestavam gostar das atividades de 

leitura desde o jardim-de-infância, alunos que leem para alcançar sucesso escolar, estes alunos 

são fortemente influenciados por fatores extrínsecos, nomeadamente o sucesso na avaliação, a 
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satisfação dos professores e o reconhecimento no Passaporte da Leitura, alunos que 

caracterizam a leitura com expressões como imaginação, aprendizagem, estudo, conhecimento, 

compreensão, diversão, utilidade e satisfação; leitor empenhado - lê pelo gosto de ler e para o 

sucesso escolar, é influenciado por fatores intrínsecos e extrínsecos, teve um contacto precoce 

com a leitura adequado, gostava das atividades de leitura no jardim-de-infância e no 1.º ciclo, lê 

com fluência, procura ler as leituras orientadas, conota a leitura com expressões como: 

conhecimento, aprendizagem, estudo, utilidade, satisfação, e o leitor dedicado - é um leitor 

fluente, gosta das atividades de leitura desde o jardim-de-infância, teve contacto precoce 

adequado com a leitura, é um leitor entusiasta, lê as leituras obrigatórias/orientadas e apresenta 

um percurso individual de leitura, supera bem o facto de não gostar de um determinado texto 

porque o seu gosto se centra no ato da leitura, conota a leitura com expressões como: 

imaginação, satisfação, compreensão, diversão.  

No que respeita ao 3.º ciclo identificámos 5 perfis de leitor: a que aplicámos a seguinte 

designação: entre os denominados não leitores temos o não leitor resistente - alunos que não 

apresentam dificuldades notórias de leitura, que tiveram contacto com atividades de promoção da 

leitura, alunos que mostram resistência às atividades de leitura desde o jardim-de-infância, alunos 

que não selecionam a leitura como interesse preferencial, alunos que resistem às leituras 

orientadas, alunos para quem a leitura assume apenas um papel instrumental, alunos que 

conotam a leitura com expressões como imposição, estudo, fuga, obrigação, inutilidade, 

contrariedade; o não leitor defensivo - alunos que leem com muita dificuldade, que tiveram um 

contacto precoce com a leitura muito deficiente ou desadequado, alunos que mostram resistência 

às atividades de leitura desde o jardim-de-infância, que não compreendem o que leem, alunos que 

conotam a leitura com expressões como: fuga, contrariedade, obrigação, dificuldade e estudo. 

Estes alunos estão sujeitos à medida Contrato de Leitura.  

Entre os denominados leitores no 3.º ciclo temos: o leitor resistente - perfil representado 

sobretudo por rapazes, alunos sem dificuldades de leitura, que tiveram um contacto precoce com 

a leitura adequado, que manifestavam alguma resistência nas atividades de leitura desde o 

jardim-de-infância, alunos que resistem às leituras obrigatórias, apesar de lerem outros textos e 

compreenderem o que leem, que não elegem a leitura como hobbie, que conotam a leitura com 

expressões como: imposição, obrigação, estudo, contrariedade e fuga. Apesar de não 

apresentarem dificuldades de leitura, estes alunos estão sujeitos à medida Contrato de Leitura 

devido à sua resistência às leituras obrigatórias/orientadas.  

Ainda dentro dos denominados leitores, no 3.º ciclo, temos o leitor empenhado - é um leitor 

fluente, mostra grande empatia com as atividades de leitura desde o jardim-de-infância, procura 

ler as leituras orientadas/obrigatórias, apresenta fatores de motivação intrínsecos, tais como o 

gosto por aprender e prazer na leitura, bem como fatores de motivação extrínsecos 

nomeadamente a valorização por parte dos adultos e a repercussão na avaliação. Utiliza 



 262 

expressões como imaginação, aprendizagem, estudo, conhecimento, compreensão, utilidade e 

satisfação para conotar a leitura; por último o leitor dedicado/apaixonado - é um leitor fluente, 

gosta das atividades de leitura desde o jardim-de-infância, teve contacto precoce com a leitura 

adequado, é um leitor entusiasta, lê as leituras obrigatórias/orientadas e apresenta um percurso 

individual de leitura, supera bem o facto de não gostar de um determinado texto porque o seu 

gosto se centra no ato da leitura, é um leitor crítico que não se encontra em risco por não gostar 

de algum texto, empenha-se na leitura até ao fim da leitura porque valoriza a cultura literária, 

conota a leitura com expressões como: imaginação, satisfação, compreensão, diversão. Neste 

grupo encontram-se maioritariamente raparigas. Estes alunos não estão sujeitos à medida 

Contrato de Leitura. 

O perfil de leitor deste Agrupamento de Escolas foi traçado através do cruzamento dos 

dados do passaporte da leitura com a base de dados, do questionário perfil de leitor, dos 

encontros de leitura estabelecidos no âmbito da tutoria da leitura, dos clubes da leitura e do clube 

da biblioteca. 

Constata-se que neste Agrupamento existe um número significativo de alunos dedicados/ 

apaixonados pela leitura fruto claro das medidas/estratégias de promoção da leitura estabelecidas 

pelo Agrupamento.  
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Considerações Finais 
 

O presente estudo, subordinado à temática Práticas da promoção da leitura na biblioteca 

escolar – o caso do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, teve como objetivo conhecer 

de que modo as bibliotecas deste Agrupamento contribuem para a promoção da leitura na 

comunidade educativa, conhecer as suas práticas, instrumentos e dinâmicas de promoção da 

leitura, analisar os resultados dos projetos em desenvolvimento, traçar o perfil dos leitores deste 

Agrupamento, compreender como o Agrupamento avalia as suas estratégias/práticas e como gere 

a informação destas resultante. 

Subentendido do conceito de práticas, o presente trabalho procurou compreender se as 

práticas de promoção da leitura deste Agrupamento têm uma análise positiva e modelar que 

sirvam de exemplo, isto é, se podem ser entendidas como boas práticas, subentendendo-se que 

os objetivos inerentes a determinados projetos foram alcançados, sendo identificados como casos 

de sucesso que são geralmente reconhecidos como importantes ferramentas na identificação de 

meios eficazes para organizar sistemas ou executar funções específicas (UNESCO, 2003, cit. por 

Neves et al., 2007: 12). 

O Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia insere-se num território geográfico de 

68,99 Km², correspondendo à população rural do Município de Peniche, com 13004 habitantes. A 

outra freguesia do Município, freguesia de Peniche, ocupa o território de 8,56 Km² e tem 14749 

habitantes. Por outro lado, o Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia integra dezassete 

estabelecimentos de ensino, dispersos pelas três freguesias, média comparativamente superior à 

média de estabelecimentos de ensino por Agrupamento deste Município (9,33) e à média nacional 

(9,11), e apenas dois dos estabelecimentos de ensino do Agrupamento de Escolas de Atouguia da 

Baleia têm Biblioteca. Por outro lado, conforme os Censos de 2001 e de 2011, o Município de 

Peniche insere-se num contexto socioeconómico desfavorecido, com uma taxa de analfabetismo 

acima da média nacional em 2011 (6,1%) e com um rendimento per capita inferior ao da média 

nacional de 12,31%, mantendo-se em linha com os censos de 2001. Este contexto, associado à 

inexistência de bibliotecas públicas, livrarias ou outro equipamento cultural faz com que as BE do 

Agrupamento sejam o equipamento cultural mais próximo destas populações.  

Contudo, as taxas de empréstimo domiciliário contrariam o expectável, apesar de 

verificarmos que este equipamento se insere num meio socioeconómico desfavorecido. A este 

contexto desfavorável acresce a ausência quase total de experiências precoces de leitura em 

contexto familiar, referindo, a grande maioria dos alunos que participaram no estudo Perfil de 

Leitura, desde o 5.º até ao 9.º ano, que não lhes liam histórias quando eram pequenos, não 

costumam ouvir familiares falar de leituras, que não vão com familiares a livrarias nem a 

bibliotecas, não ouvem nem vêem familiares a ler. Os alunos referem, ainda, uma presença muito 

residual de livros nas suas casas, uma média manifestamente inferior à apresentada no estudo 
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coordenado por Lages (2007) para a realidade nacional, e os poucos alunos que referem ter vivido 

experiências de leitura na primeira infância referem, maioritariamente, ter sido a mãe que lhes 

proporcionou essas experiências. A escolarização dos encarregados de educação dos alunos 

inquiridos, também, apresenta fragilidades, encontrando-se, entre os alunos inquiridos, alunos que 

afirmam que os seus pais não têm qualquer escolarização, e a média global de escolarização dos 

encarregados de educação, dos alunos inquiridos, situa-se entre o 2.º e o 3.º ciclos. As 

características, acima referidas, da Comunidade Educativa deste Agrupamento, segundo vários 

estudos nacionais e internacionais, como o PISA, o PIRLS e o estudo Os Estudantes e a leitura 

(2007), coordenado por Mário Lages, apontam para a previsibilidade de insucesso ou baixos 

índices de literacia da leitura entre os alunos deste Agrupamento. Contudo, tal não se verifica. No 

último ano em que foram disponibilizados dados a nível nacional (2010-2011), a taxa de 

empréstimo a nível nacional situa-se numa média de 2,33 livros por aluno e a taxa de empréstimo 

no Agrupamento em 19,29 livros por aluno. 

Se estudos como Os Estudantes e a leitura (2007), coordenado por Lages, e o PISA 

salientam os níveis socioculturais da família como fortes condicionadores do desenvolvimento das 

competências da Literacia da Leitura nas crianças, o nosso estudo coloca claramente o enfoque 

do desenvolvimento destas competências na Escola. De facto a escola e as bibliotecas escolares 

do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia assumem um papel impulsionador crucial na 

promoção das competências da literacia da leitura expressa, desde logo, nos normativos do 

Agrupamento, nomeadamente no Projeto Educativo deste Agrupamento, dos três últimos 

quadriénios, que traça as metas de um programa de promoção das competências da literacia da 

leitura e da literacia da informação, e coloca a leitura, o prazer de ler e a escrita no centro da 

política educativa do Agrupamento, assumindo-as como fator de desenvolvimento individual e de 

progresso coletivo. 

Por seu lado, as políticas de ação das bibliotecas deste Agrupamento definem, claramente, 

eixos de ação, estratégias e medidas com vista à promoção das competências da literacia da 

leitura na comunidade escolar e na comunidade local e estas refletem-se nos documentos 

orientadores do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, sendo estas políticas integradas 

e definidas como Medidas promotoras de sucesso educativo do Agrupamento. 

As medidas de ação das BE deste Agrupamento têm como fator de sucesso o facto de 

serem assumidas formalmente pelo Agrupamento, nos normativos, ao nível macro organizacional 

do Agrupamento, nomeadamente em Conselho Pedagógico, ao nível intermédio da gestão 

organizacional, como é o caso das coordenações de ciclo/ano, dos conselhos de docentes e dos 

departamentos disciplinares e ao nível micro organizacional, como é o caso dos conselhos de 

turma, de coordenações de projetos, de clubes, etc. A comunicação e a formalização das medidas 

e das práticas definem-se como fatores determinantes e diferenciadores do sucesso das práticas 

de promoção da leitura, levadas a cabo pelas BE deste Agrupamento. 
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O Agrupamento reconhece que a sua missão não se extingue na promoção da leitura 

apenas em contexto escolar e valoriza o envolvimento da família e da sociedade, compreendendo 

que, para a eficácia das práticas de promoção da leitura, a escola deve estabelecer relação e 

influência recíproca com a família e a comunidade local. As bibliotecas deste Agrupamento 

estabelecem interatividade com o meio, desenvolvem redes de colaboração com a comunidade 

local, nomeadamente através da circulação de fundos documentais pelas três freguesias que 

integram o Agrupamento, no âmbito do projeto Livros Com Pés e da abertura das bibliotecas à 

comunidade local, promovem a conetividade através da página do Agrupamento, na qual são 

disponibilizadas diversas ferramentas interativas, no âmbito da promoção da leitura, 

nomeadamente Livros Com Pés e a Biblioteca Responde.  

O envolvimento de todo o Agrupamento na implementação de práticas de promoção da 

leitura, em articulação com a equipa da BE, é assegurado pela co-responsabilização informada de 

todos os atores educativos, nomeadamente através de planos de formação, organizados por parte 

da equipa da biblioteca, com caráter sistemático, no âmbito da promoção das competências da 

literacia da leitura e da literacia da informação, direcionados a diversos atores da comunidade 

educativa, nomeadamente a professores no âmbito dos planos de formação continua, a alunos no 

âmbito do Currículo da BE e a encarregados de educação através da Escola Para Pais. A BE 

privilegia como prática de promoção da leitura, no Agrupamento e na comunidade educativa, a 

implementação contínua de formação no âmbito da promoção das competências da leitura e da 

literacia. Estas práticas são, amplamente, reconhecidas pela Rede de Bibliotecas Escolares (RBE) 

nos dois projetos deste Agrupamento nomeados pela Medida Ideias Com Mérito. Na metodologia 

implementada em formação destacam-se a reflexão sobre as práticas de dinamização e promoção 

da leitura do Agrupamento, a criação de recursos e de instrumentos de promoção da leitura, bem 

como a criação de instrumentos para a monitorização dos projetos em desenvolvimento. A 

capacitação e a co-responsabilização de toda a comunidade educativa são alcançadas através da 

implementação de práticas reflexivas e da participação em projetos de promoção da leitura, 

muitas vezes em contexto de voluntariado, garantidas por uma cultura de Agrupamento favorável 

à centralidade e visibilidade da leitura. 

As BE deste Agrupamento são impulsionadoras de dinâmicas de promoção da leitura de 

forma transversal a todo o Agrupamento. De entre estas medidas, pela sua abrangência e 

continuidade, destacam-se a Política de Gestão Documental, o Passaporte da Leitura, o Projeto 

Livros Com Pés, o Projeto aLer+, a Escola Para Pais e o Currículo da BE. Estas caraterizam-se 

pela articulação com todos os ciclos de ensino, departamentos curriculares, coordenações de 

projetos e clubes. No Plano Anual de Atividades da BE, 76,25% das atividades realizadas são, 

diretamente, direcionadas com a promoção das competências da literacia da leitura e da literacia 

da informação, sendo as restantes atividades de cariz cultural e no âmbito da promoção da 

literacia digital. Destaca-se o papel da BE na promoção da leitura, responsável pela 



 266 

implementação de estratégias e projetos nos quais a BE valoriza e promove a articulação com 

todos os docentes, desde o Jardim de Infância até ao 3.º ciclo, envolvendo diversos agentes 

educativos, nomeadamente os docentes, funcionários não docentes, encarregados de educação, 

bem como os alunos e a comunidade local. 

As bibliotecas escolares deste Agrupamento apresentam práticas inovadoras de 

dinamização e promoção da leitura, em antecipação a medidas de caráter nacional, como é o 

caso do Plano Nacional de Leitura. Entre 2004 e 2006 este Agrupamento definiu estratégias para 

a promoção da leitura e construiu instrumentos de monitorização da leitura, apontando-a como um 

eixo central do desenvolvimento e do sucesso educativo dos alunos. De entre as estratégias 

traçadas nesta fase, destacam-se a definição de leituras orientadas, através da seleção de obras 

indicadas para cada ciclo de ensino, definidas a partir de critérios de variedade de géneros 

literários e da abrangência de conhecimento de autores, bem como o Passaporte da Leitura. 

A Política de Gestão Documental e as estratégias de gestão e circulação da informação no 

Agrupamento, bem como a implementação de diferentes serviços de acesso à informação, 

nomeadamente intangível, são práticas de promoção da leitura determinantes deste 

Agrupamento. Esta é desenvolvida de forma articulada, com todos os departamentos, 

coordenadores de projetos, de ciclo e de ano. A articulação estabelece-se através da participação 

dos docentes na análise do fundo documental, na definição conjunta de necessidades e na 

implementação de estratégias com vista a garantirem a mais eficaz circulação do fundo 

documental pelos estabelecimentos de ensino, bem como na validação de ferramentas digitais e 

na disponibilização de recursos on-line na Página do Agrupamento. 

As duas BE do Agrupamento têm mantido taxas de retorno da coleção, entre 2007-2013, 

muito superiores à média nacional, mantendo-se nos últimos anos acima do 300%. Este facto 

evidencia a eficácia das estratégia de criação e circulação do fundo documental, apesar da taxa 

de variação do crescimento da coleção da BE Mariano Calado, em função de todos os alunos do 

Agrupamento, estar abaixo do indicado pela UNESCO, sendo no ano letivo 2011-2012 de 6,06 

livros por aluno, muito abaixo do indicado (no mínimo 10 livros por alunos), as estratégias para a 

circulação do mesmo são muito eficazes, revelando-se Boas práticas na promoção da leitura. Por 

outro lado, os utilizadores do fundo documental, alunos e professores, no questionário MABE, 

reiteram a capacidade de resposta e adequação do fundo documental às suas necessidades de 

informação, com 71,83% dos alunos a afirmar encontrar sempre e 26,76% quase sempre os livros 

de que precisam para realizar os trabalhos. Por outro lado 35,71% dos docentes considera o 

fundo documental muito bom, 42,86% bom e 21,42% suficiente e 92,86% destes docentes 

considera que o fundo documental disponibilizado é muito bom para o desenvolvimento das 

competências da leitura e para os resultados escolares dos alunos. Podemos concluir que a 

capacidade de resposta às necessidades de informação é garantida pela participação e 

envolvimento da comunidade na constituição da coleção. 
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O Passaporte da Leitura evidencia-se entre as estratégias/práticas de promoção da leitura 

das BE deste Agrupamento, implementado em articulação com os docentes de todos os ciclos de 

ensino, tendo sido de certo modo, o instrumento que deu inicio a um conjunto concertado de 

medidas conducentes ao sucesso da promoção da leitura neste Agrupamento. O Passaporte da 

Leitura permitiu um melhor conhecimento das leituras realizadas pelos alunos e revelou-se um 

instrumento importante para a implementação de medidas de acompanhamento, de 

monitorização, de formação e de gestão de estratégias de acompanhamento do percurso leitor 

dos alunos, revelando-se determinante na motivação para a leitura. Trata-se de um instrumento 

institucional, aplicado a todo o Agrupamento, e que surgiu como instrumento basilar da política 

integrada e transversal de dinamização/promoção da leitura. A sua aplicação esteve na origem do 

imediato acréscimo de registos de empréstimo domiciliário que, relativamente ao grupo de estudo, 

no ano anterior à sua aplicação apresentava uma taxa média de requisição de 2,25 livros por 

alunos e no final do primeiro ano de aplicação do Passaporte da Leitura registou uma taxa média 

de 14,51 livros por aluno. Esta evolução não foi pontual, mantendo-se constante ao longo do 

tempo, onde o grupo de estudo apresenta uma taxa média de registos de 14,79 registos por aluno 

no 6.º ano, de 11,79 registos por aluno no 7.º ano, de 7,98 registos por alunos no 8.º ano e de 

4,37 no 9.º ano. Comparando estes dados com os do grupo de referência verificamos que este 

segue a mesma tendência, com as raparigas a influenciar, positivamente, as taxas médias de 

registo, em todos os anos escolares, dos dois grupos em estudo (GR e GE). Este facto confirma 

os estudos que referem que as raparigas frequentam mais as bibliotecas e requisitam mais livros, 

nomeadamente o estudo Os Estudantes e a leitura (2007), coordenado por Mário Lages, e os 

PISA. Por outro lado, importa aqui referir que fica patente o papel lúdico e motivador do 

Passaporte da Leitura, sobretudo nos alunos do 2.º ciclo, verificando-se que os alunos a partir do 

7.º ano registam em passaporte, sobretudo, as leituras orientadas. 

O Passaporte da Leitura reflete a tendência da média de registos da base de dados, 

apresentando taxas de registo similares. Este facto confirma a importância que os professores e 

os alunos atribuem, neste Agrupamento, à BE, no que diz respeito à disponibilização de um fundo 

documental adequado às suas necessidades. Por outro lado, os registos para empréstimo 

domiciliário incidem, sobretudo, na classe 8, revelando a prevalência de requisições no âmbito da 

leitura autónoma, da leitura por prazer, patente no Passaporte da Leitura. Este instrumento dá-nos 

uma visão geral das leituras realizadas pelos alunos, que no 2.º ciclo são essencialmente obras 

de fição, de prosa narrativa, romance de aventura, contos e fábulas, tanto para rapazes como 

para raparigas. Quanto ao 3.º ciclo, as leituras realizadas são, essencialmente, fição científica, 

fição, prosa narrativa, romance de aventura e diários, não existindo grande diferença entre os 

géneros, apenas destacando-se que, no 9.º ano, existe uma maior prevalência para a fição, prosa 

narrativa, teatro e poesia, indiciando registos de leituras orientadas, no que se refere ao teatro e à 



 268 

poesia. Este indício, de alguma forma, é confirmado pelo facto de no 9.º ano os registos em 

Passaporte da Leitura serem, essencialmente, de leitura orientada.  

Os dados sobre as preferências de leituras dos alunos deste Agrupamento, não se 

aproximam totalmente do que é preconizado pelos teóricos quanto à escolha de géneros literários, 

por género e por ciclo. No entanto, vinculam a forte influência do papel exercido pelos pares na 

motivação para a leitura, bem como das estratégias de promoção da leitura em sala de aula, dos 

grupos de leitores, de clubes de leitura, etc. O forte papel exercido no âmbito das práticas de 

promoção da leitura na escola, ao nível das turmas, com o envolvimento de todos os docentes na 

promoção de momentos de partilha e de conversas em torno da leitura, explanados nos 

documentos orientadores – Currículo de Leitura de Turma e Currículo da BE de Turma – 

concorrem para o reconhecimento, por parte dos alunos, de que os professores da turma, os 

colegas e as professoras bibliotecárias exercem maior influência na escolha das suas leituras. Os 

alunos reconhecem que um dos fatores determinantes na sua motivação para a leitura é o facto 

de esta ser assunto predominante na turma, evidenciando que exercem influências reciprocas e 

que a primazia da leitura está consolidada na cultura deste Agrupamento. 

O projeto Livros Com Pés é outra Medida de promoção da leitura relevante para o 

Agrupamento e para a comunidade local. Este tem vindo a ser, sistematicamente, reformulado e 

restruturado durante o período de tempo em análise neste nosso estudo. Trata-se de um projeto 

que visa assegurar a melhor circulação do fundo documental no Agrupamento, tendo sido 

estabelecidas várias medidas para garantir o igual acesso de todos os alunos do Agrupamento à 

leitura, estando direcionado aos alunos das escolas que não têm biblioteca e estendendo-se a 

espaços públicos das três freguesias do Agrupamento. A calendarização e a gestão da circulação 

do fundo documental definem a eficácia desta medida e a ferramenta on-line Livros Com Pés, 

disponível na Página do Agrupamento, dá-lhe visibilidade. Este projeto estabelece a ponte entre 

os estabelecimentos de ensino do Agrupamento e deste com a comunidade local. 

A Escola Para Pais é dos projetos que tem maior relevância nas práticas de promoção da 

leitura junto dos encarregados de educação. Este projeto reconhece a importância da família na 

promoção da leitura e promove a formação parental, com vista à valorização da sua formação ao 

longo da vida. Este projeto articula com os diferentes clubes e projetos em desenvolvimento no 

Agrupamento, contudo a formação no âmbito da importância da literacia da leitura e da literacia da 

informação são um constante em todos os planos de formação. 

O Currículo da Biblioteca é uma Medida aplicada neste Agrupamento desde 2008, 

reconhecida pela Rede de Bibliotecas Escolares, no âmbito da Medida Ideias Com Mérito. Trata-

se de um projeto que vincula a existência de competências transversais para a aprendizagem, as 

competências da literacia e estabelece Metas de aprendizagem das competências da literacia, por 

ciclo, antecipando a reflexão nacional e as medidas inerentes ao documento Aprender Com a 

Biblioteca Escolar, publicado pela RBE em 2012. Este desenvolve-se no Agrupamento através de 
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estratégias diferenciadas, de articulação entre a BE e os diferentes conselhos de turma, conforme 

as características dos alunos, das diferentes turmas. 

O reconhecimento de Boas Práticas de promoção da leitura implementadas pelo 

Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia evidencia-se pela nomeação deste Agrupamento 

enquanto Agrupamento aLer+, desde o primeiro ano de implementação desta medida, em 2006. O 

Projeto aLer+ reflete o reconhecimento externo que é atribuído a este Agrupamento, no que diz 

respeito às práticas de promoção da leitura e estas aglutinam práticas de promoção da leitura na 

escola, na família e na comunidade local. 

A monitorização das práticas de promoção da leitura e da escrita é assumida, formalmente, 

no Projeto Educativo do Agrupamento, enquanto medida determinante para o sucesso educativo 

global da comunidade escolar, constando das medidas estratégicas para o sucesso educativo. A 

monitorização das práticas de promoção da leitura, a criação de instrumento que permitam definir 

metas precisas para o desenvolvimento da leitura e a implementação sistemática de estudos no 

âmbito da literacia da leitura são apontadas nas metas para o sucesso educativo, do referido 

documento, passando estas por Criar um ambiente social favorável à leitura e à escrita; 

Inventariar e valorizar práticas pedagógicas e outras atividades que estimulem o prazer de ler e de 

escrever entre crianças, jovens e adultos; Criar instrumentos que permitam definir metas cada vez 

mais precisas para o desenvolvimento da leitura e da escrita; Enriquecer as competências dos 

atores sociais, desenvolvendo a ação de professores e de mediadores de leitura e escrita, formais 

e informais; Atingir resultados gradualmente mais favoráveis em estudos de avaliação de literacia 

no Agrupamento (Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, 2009: 62). 

 Neste Agrupamento a monitorização da leitura é estabelecida a diversos níveis e com 

diversos atores. Trata-se de uma prática que decorrer da avaliação contante das medidas e 

projetos de promoção da leitura, bem como da implementação de estudos no âmbito do perfil de 

leitor dos alunos do Agrupamento, com enfoque para o conhecimento da vivência de experiências 

leitoras na escola, na família e na sociedade. As práticas de monitorização da leitura são 

estabelecidas com o objetivo de acompanhar o desenvolvimento do percurso individual de leitura 

dos alunos, sendo estabelecido, ao longo do percurso escolar, o levantamento sistemático de 

informação nominal no âmbito das competências leitoras e da motivação para a leitura, através de 

diversos instrumentos institucionalizados no Agrupamento, nomeadamente o Passaporte da 

Leitura, o questionário Perfil de Leitor, o documento Perfil de Leitura de Turma e o documento 

Perfil de Currículo da BE de Turma (que orientam reflexão em Conselho de Turma), bem como 

nos encontros de leitura estabelecidos em clubes, no voluntariado e na tutoria da leitura.  

 A formalização e a institucionalização das práticas de monitorização da leitura garantem, 

ao Agrupamento, informação sistematizada que permite feedback e regulação constante das 

práticas e das medidas implementadas. O contrato de leitura e a tutoria da leitura são medidas 

resultantes das práticas de monitorização e avaliação da leitura deste Agrupamento. 
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Através do cruzamento dos dados do Passaporte da Leitura com a base de dados, do 

questionário Perfil de Leitor, dos encontros de leitura estabelecidos no âmbito da tutoria da leitura, 

dos clubes de leitura e do clube da biblioteca, à semelhança do verificado no estudo coordenado 

por Lages (2007), a informação recolhida na análise aos instrumentos de monitorização da leitura 

permitiu-nos traçar um esboço do perfil de leitor deste Agrupamento de Escolas, para os alunos 

do 2.º e 3.º ciclos, ainda que este esteja limitado por motivos de ordem estatística. 

Assim identificámos quatro perfis de leitor no 2.º ciclo a que aplicámos a seguinte 

designação: entre os alunos denominados não leitores, o não leitor defensivo, estando estes 

leitores sujeitos à medida Contrato de Leitura; entre os alunos denominados leitores, identificámos 

o leitor aplicado, o leitor empenhado e o leitor dedicado. No que respeita aos alunos do 3.º ciclo 

identificámos cinco perfis de leitor, a que aplicámos a seguinte designação: entre os denominados 

não leitores temos o não leitor resistente e o não leitor defensivo; entre os alunos denominados 

leitores, identificámos o leitor resistente, o leitor empenhado e o leitor dedicado/apaixonado. Estes 

alunos não estão sujeitos à medida contrato de leitura. Constata-se que, neste Agrupamento, 

existe um número significativo de alunos dedicados/ apaixonados pela leitura fruto claro das 

medidas/estratégias de promoção da leitura estabelecidas pelo Agrupamento. No 3.º ciclo, os 

alunos expressam que gostam de ler, contudo a maioria afirma que já procuram ler em diversos 

suportes. 

O grande Mérito deste Agrupamento, no que concerne às práticas de promoção da leitura, 

está não só nas medidas, mas sobretudo na comunicação e na formalização das mesmas. A 

promoção da leitura é uma causa do Agrupamento, destacando-se aqui o papel da liderança de 

topo (Órgão de Gestão do Agrupamento), das lideranças intermédias, da formação especializada 

e da continuidade da equipa da Biblioteca. A leitura é uma causa da Escola, com implicações 

práticas na formalização e implementação das medidas, encontrando-se estas institucionalizadas. 

Alunos de todos os níveis de ensino aludem aos seus professores e às professoras bibliotecárias 

como referência e conselheiros na leitura. O Agrupamento proporciona aos alunos experiências 

coletivas e individuais, significativas, de leitura e estas têm impacto no sucesso escolar. 

Existem aspetos de investigação, que por não estarem, diretamente, relacionados com o 

objeto deste nosso estudo, não foram aqui aprofundados, contudo poderão ser questões de 

estudo a aprofundar futuramente, em outros estudos, nomeadamente: qual o verdadeiro impacto 

que tem o Contrato de Leitura junto dos alunos nomeados, que relações positivas e/ou negativas 

estabelecem os alunos com o facto de serem nomeados e quais os resultados desta medidas? 
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Anexo  A  GUIÃO DE ESTUDO DE CASO 

 

 

Guião de Estudo de Caso 

 

 

 

 

 

Organização: Biblioteca Escolar do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia. 

Projeto de Monografia de Mestrado: Práticas de promoção da leitura: o caso do Agrupamento 

de Escolas de Atouguia da Baleia (2006-2012). 

Investigadora: Carla Maria Gomes de Andrade 

Orientadores: Doutor Carlos Guardado da Silva e Dra. Margarida Pino.  

 

Enquadramento do estudo  

   

O presente estudo, insere-se no trabalho de monografia de mestrado em Ciências da 

Documentação e Informação da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, e pretende 

estudar as práticas de promoção de leitura do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia. 

Este Agrupamento integrou o primeiro grupo de 33 Escolas a Ler+, projeto que integra 

Escolas/Agrupamentos de Escolas de reconhecido mérito e valor no que concerne a Boas 

Práticas de promoção da leitura. Este A grupamento surge como pioneiro na criação de 

instrumentos adotados com caráter de utilização obrigatória e transversal a todo o Agrupamento, 

com o intuito de monitorizar a leitura dos seus alunos, nomeadamente o Passaporte da Leitura e a 

criação de estratégias e dinâmicas de promoção da leitura de grande impacto no Agrupamento, 

pela capacidade de envolvência dos diversos atores escolares.   

 

Objetivo do estudo de caso 

 

O presente estudo insere-se no âmbito da investigação de práticas de promoção da literacia 

em leitura, pretendendo-se com esta investigação estudar as práticas de promoção da leitura no 

Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia através da análise de registos quantitativos e 
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qualitativos, patentes em diversas fontes de informação, nomeadamente: Base de Dados de 

empréstimo, questionários, estudos, relatórios, projetos, atas, candidaturas existentes no 

Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia e entrevistas. Relativamente aos documentos 

produzidos no âmbito da atividade da BE, como a Base de Dados de empréstimo, relatórios, atas, 

etc, apenas serão consultados excertos significativos para o objeto do presente estudo, no âmbito 

do nosso tema de investigação. 

Durante a recolha de dados, será tido o cuidado de evitar ao máximo qualquer perturbação do 

funcionamento da organização. De seguida encontram-se alguns tópicos que pretendem clarificar 

os objetivos da investigação, os instrumentos e fontes necessárias ao trabalho em curso bem 

como os procedimentos que serão utilizados. 

Salvaguarda-se contudo a possibilidade de integrar novos elementos à investigação que não 

constem no presente Guião, caso venham a encontrar-se elementos no decorrer da recolha de 

dados que contribuam para uma clarificação do estudo em causa. No entanto qualquer alteração 

será oportunamente comunicada e justificada.   

 

Questões de Investigação 

 

A investigação irá centrar-se nas seguintes questões de investigação:  

 

De que modo as BE do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia contribuem para a 

promoção de práticas da leitura na comunidade educativa?  

 

Qual o papel das BE na promoção e dinamização da leitura? Que práticas implementam? 

 

Quais os resultados da monitorização da leitura dos alunos?  

 

Qual é o perfil de leitor dos alunos do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia?  

 

Como avalia o Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia as suas práticas de 

promoção da leitura?  

 

Como gere o Agrupamento de Escolas a Informação resultante dessa análise? 
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Procedimentos 

 

Proceder-se-á ao levantamento e análise de documentos relacionados com as práticas de 

promoção da leitura do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, desde a génese da 

compreensão da Biblioteca como espaço de promoção da Leitura, fazendo coincidir esta origem 

com a entrada da(s) biblioteca(s) do Agrupamento na Rede de Bibliotecas Escolares (RBE) 

passando pela implementação e avaliação destas práticas, até à atual avaliação. 

Irá proceder-se ao estudo de excertos de documentos diversos relativos às práticas de 

promoção de leitura no Agrupamento, atas, Bases de Dados, projetos educativos, planos de 

atividades, avaliação de atividades, etc e dos instrumentos criados e utilizados pelo Agrupamento 

com vista à promoção da leitura no mesmo, e suas características. Por fim será feita uma análise 

aos resultados da leitura dos alunos, através do estudo das leituras registadas em Passaporte da 

Leitura do grupo de alunos que iniciou o projeto, a que denominámos de GE e da análise 

comparativa de um outro conjunto de registos de leituras em Passaporte da Leitura (PL), de uma 

amostra representativa da população a que denominámos de Grupo de Referência (GR). 

Procedeu-se igualmente ao estudo do Perfil de Leitor dos alunos do Agrupamento através da 

análise dos questionários lançados pela coordenação da Biblioteca Escolar.   

 

Cronograma de Atividades 

 

Os dados necessários à presente investigação serão recolhidos entre Maio (altura em que os 

alunos do 9º ano do Grupo de Estudo terminam as suas atividades letivas e iniciam os exames 

finais de ciclo) e Novembro. Contudo não se procederá verdadeiramente a uma cronologia de 

atividades, dado que a recolha dos dados em questão não necessita de ser feita sequencialmente, 

esta estará dependente da disponibilidade dos professores envolvidos na recolha de dados e da 

agenda escolar.  

 

Fontes de Informação 

As fontes de informação pretendidas para a recolha dos dados necessários serão as 

seguintes: 

              

Documentos 

             Excertos de documentos vários relacionados com as práticas de promoção da leitura no 

Agrupamento de Escolas; processo de implementação da(s) Biblioteca(s) na Rede de Bibliotecas 

Escolares; candidaturas Medida Ideias Com mérito; projetos de promoção da leitura; Excertos de 

Projeto Curricular de Turma (PCT) relativos ao Currículo de Leitura de Turma e ao Currículo da 

BE de Turma (trata-se de informação recolhida e sistematizada em formulários utilizados para a 
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recolha destes dados); organigrama da BE; questionário MABE de avaliação do domínio B – 

Literacia da Leitura; questionário de estudo do Perfil de Leitor; excertos de atas relativos às 

práticas de promoção da leitura ….    

 

             Questionário do Estudo do Perfil de Leitor  

             Análise dos questionários para o estudo do perfil de leitor, aplicado aos alunos do 2.º e 3.º 

ciclo de ensino.  

               

             Passaportes da Leitura 

Análise dos Passaportes da Leitura dos alunos do 9.º ano que iniciaram o projeto no 6.º 

ano de escolaridade, a que denominámos Grupo de Estudo (GE) e análise dos Passaportes de 

Leitura de uma amostra de alunos de cada ano letivo, desde o 5.º até ao 9.º ano, a que 

denominámos de Grupo de Referência (GR), para fazer o estudo comparativo dos registos de 

leitura em passaporte da leitura.  

 

             Entrevistas 

             As entrevistas serão feitas em cascata através da cadeia hierárquica. Sendo que a sua 

duração será variável consoante a disponibilidade do entrevistado. 

             Os entrevistados serão oportunamente definidos tendo em conta os atores, 

departamentos e valências envolvidos nos processos de promoção da leitura. 

 

 

Estrutura do Caso  

 

Garantia de confidencialidade 

Os materiais recolhidos durante esta investigação serão considerados confidenciais e o seu 

acesso restringir-se-á à investigadora e aos orientadores da monografia, exceto se houver 

autorização por parte de responsáveis do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia para a 

sua divulgação. A garantia de confidencialidade dos materiais recolhidos inclui nomeadamente os 

documentos fornecidos pela Coordenadora da BE, os registos de observações diretas que sejam 

efetuadas e as eventuais gravações e transcrições de entrevistas que sejam realizadas no âmbito 

da investigação, isto é, toda a documentação que seja necessário analisar na sequência desta 

investigação, não tem que constar do trabalho, mesmo sob a forma de anexos. 

Deve no entanto ser salvaguardada a total integridade dos dados necessários ao trabalho em 

curso, sem a qual esta investigação não faria sentido, devendo pois que ser explicados em termos 

descritivos alguns processos e instrumentos utilizados. Este trabalho poderá ser feito, com 

identificação explícita da tipologia de fonte fornecida pelo Agrupamento de Escolas de Atouguia da 
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Baleia, mantendo no entanto o anonimato dos indivíduos, mediante avaliação de confidencialidade 

do conteúdo. 

O texto resultante deste estudo será facultado ao Agrupamento de Escolas de Atouguia da 

Baleia, caso este o solicite.  
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PASSAPORTE DA LEITURA 
 

Anexo  B – Passaporte da Leitura de Jardim de Infância; 
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Anexo  C - Passaporte da Leitura do 1º Ciclo; 
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Anexo  D - Passaporte da Leitura do 2º e 3º Ciclos; 
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GUIÃO DE ENTREVISTAS 

 

Anexo  E GUIÃO DA ENTREVISTA À COORDENADORA DA BE 

 

Tema da Entrevista: Práticas de Promoção da Leitura da Biblioteca Escolar 

Objetivos Gerais: 

1. Refletir sobre o papel da BE como impulsionadora de práticas que visam a promoção da leitura e a formação do leitor. 

2. Analisar as práticas e os projetos de promoção de leitura do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, tendo em conta a sua utilização, dinâmica, abrangência, projeção e resultados. 

Objetivos Específicos: 

1. Explicitar informação sobre o contexto do Território Educativo do Agrupamento; 

2. Determinar a representatividade dos projetos de promoção da leitura no Agrupamento; 

3. Caracterizar a articulação que a BE estabelece no âmbito das práticas de promoção da leitura; 

4. Conhecer as práticas e os projetos de promoção da leitura do Agrupamento; 

5. Caracterizar o papel das BE do Agrupamento na promoção da leitura e na formação do leitor; 

6. Conhecer e compreender as linhas orientadoras dos projetos de promoção da leitura; 

7. Determinar o impacto dos projetos de promoção da leitura na comunidade educativa; 

8. Acrescentar dados relevantes para a análise dos projetos de promoção da leitura. 

 

BLOCO 1: Enquadramento da entrevista 

Objetivos específicos Questões gerais Questões específicas 
Relação entre as questões e 

os eixos de análise/capítulos 

Justificar a entrevista 

 

 

Caracterizar a entrevista 

 

 

 

Fomentar a colaboração do entrevistado 

 

 Trabalho de pesquisa: reflexão no âmbito da promoção da leitura em contexto educativo e a análise do impacto de projetos 

de promoção de leitura em contexto escolar, particularmente, implementados pela BE. 

 

Entrevista semidiretiva, de aprofundamento 

Pedido de autorização para registo audiográfico da entrevista. 

 

A importância da participação da entrevistada na concretização do estudo. 

 

Capítulo 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOCO 2: BE, mediadora de leitura no Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia 

                  (Visão sobre a escola e o meio em que se insere) 

Objetivos específicos Questões gerais Questões específicas 
Relação entre as questões e 

os eixos de análise 

1. Explicitar informação sobre o contexto 

do Território Educativo do Agrupamento; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracterização do agrupamento em termos 

físicos, humanos (alunos; docentes; 

funcionários; encarregados de educação; pais) 

 

 

 

 

Caraterização das BE do Agrupamento; 

 

 

 

- Ano de entrada das BE na RBE; 

 

- Número de escolas, turmas, alunos, docentes, não docentes (evolução dos números); 

 

- Principais caraterísticas da escola relativamente ao acesso à informação (pontos fortes/fracos/desafios)  

 

- Descrição da comunidade onde a escola está inserida (pontos fortes/fracos/ desafios).  

 

- Caracterização das forças vivas da comunidade que interagem com o agrupamento 

 

- Explicitar a representatividade da BE nos normativos do AE:PE; PA; PEA 

 
Capítulo 4 

 

              4.1 
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2. Determinar a representatividade dos 

projetos de promoção da leitura no 

Agrupamento; 

 

 

 

 

 

 

 

3. Caracterizar a articulação que a BE 

estabelece no âmbito das práticas de 

promoção da leitura; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Conhecer as práticas e os projetos da 

promoção de leitura do Agrupamento; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Caracterizar o papel das BE do 

Agrupamento na promoção da leitura e 

na formação do leitor; 

 

 

 

 

Caraterização do Território Educativo; 

 

 

 

Caracterizar a representatividade dos Projetos 

de promoção da leitura no Agrupamento; 

 

Caracterizar instrumentos de gestão da BE; 

 

 

 

 

 

 

Recolher informação no âmbito da articulação 

estabelecida pela BE, na implementação de 

projetos e práticas de promoção da leitura, 

nomeadamente projetos e parcerias; 

 

 

 

Caracterizar procedimentos no âmbito das 

Políticas de Gestão da Coleção; 

 

 

Recolher informação sobre a gestão do 

empréstimo e as políticas de acesso à 

informação do Agrupamento; 

 

 

Identificar práticas e projetos de promoção da 

leitura; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicitar o papel da BE na dinamização e 

promoção da leitura; 

Compreender as linhas orientadoras dos 

projetos de promoção da leitura; 

 

- Explicitar a representatividade da BE nos órgãos do AE: CP; Departamentos; Conselhos de Turma; Coordenação 

de Projetos; PTE; Coordenação de Ciclo; Coordenação de Ano… 

 

 

- Caracterizar a articulação estabelecida no âmbito da promoção da leitura na escola, nomeadamente com: 

Departamento; Conselhos de Docentes; Coordenação de Ano; Coordenação de Projetos; Conselhos de Turma….; 

- Caracterizar a articulação estabelecida com a família e a comunidade local; 

 

- Explicitar aspectos relativos à implementação do Documento de Política de Gestão Documental; 

 

- Explicitar aspectos relativos ao empréstimo domiciliário e à taxa de retorno da coleção; 

- Caracterizar a circulação do Fundo Documental e o acesso à informação no Agrupamento;  

 

 

 

- Caracterizar os projetos de promoção da leitura: aLer+; Projetos Medida Ideias Com Mérito; 

 

- Qual é o Papel da BE na implementação destes Projetos…. 

 

- Solicitar a explicitação dos procedimentos inerentes ao Passaporte da Leitura. 

 

- Que atividades/projetos e práticas implementadas que destacaria como promotoras da leitura no Agrupamento; 

 

- Caracterizar as principais linhas de ação das BE do Agrupamento na promoção da leitura e na formação do leitor; 

 

- Explicitar o papel da BE na implementação de Medidas/Projetos/Práticas de promoção da leitura. 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4 

               4.2 

 

 
 
 
 
 
 
Capitulo 4 

               4.3 

               4.4 

 

 

 

 

 

 

          4.3.3 

 

 

 

 

 

 

 

Capitulo 4 

               4.4 

 

Capitulo 5 

                5.1 

                5.2 

                5.3 

 
 
Capitulo 4 

               4.4 

Capitulo 5 

              5.1 
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BLOCO 3: Dinâmicas de promoção da leitura no Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia 

Objetivos específicos Questões gerais Questões específicas 
Relação entre as questões e 

os eixos de análise  

6.  Conhecer e compreender as linhas 

orientadoras dos projetos de promoção 

da leitura.  

 

 

 

 

 

7. Determinar o impacto dos projetos de 

promoção da leitura na comunidade 

educativa. 

 

 

Explicitar as linhas orientadoras nos projetos 

de promoção da leitura; 

 

Identificar e caracterizar 

instrumentos/procedimentos associados à 

gestão de dinâmicas/projetos de promoção da 

leitura; 

 

Determinar mecanismos de comunicação 

associados aos projetos de promoção da 

leitura; 

 

Estabelecer no tempo as principais fases de 

implementação das dinâmicas/projetos de 

promoção da leitura; 

 

Conhecer os instrumentos de monotorização e 

avaliação das dinâmicas de promoção da 

leitura; 

 

Compreender como o Agrupamento redefine 

as estratégias e as dinâmicas de promoção da 

leitura. 

 

 

- Razões que levaram o Agrupamento a implementar os projetos/dinâmicas de promoção da leitura; 

 

- Duração dos projetos; 

 

- Definição da situação de partida; 

 

- Intervenientes nos projetos/dinâmicas; 

 

- Metodologias adotadas; 

 

- Explicitar mecanismos de comunicação da informação e dos resultados obtidos no âmbito dos projetos; 

 

- Explicitar instrumentos de monotorização e avaliação das dinâmicas de promoção da leitura; 

 

- Explicitar como utiliza o Agrupamento a informação decorrente da avaliação dos projetos/medidas na 

implementação de estratégias de melhoria; 

 

- Apresentação sumária dos projetos. 

 

Capitulo 4 

              4.4 

 

Capitulo 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOCO 4: Conclusão 

Objetivos específicos Questões gerais Questões específicas 
Relação entre as questões e 

os eixos de análise  

 

Acrescentar dados relevantes para a 

análise dos projetos de promoção da 

leitura. 

 

Informação complementar 

 

- Há mais alguma informação que considere relevante acrescentar… 
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Anexo  F GUIÃO DA ENTREVISTA ÀS COORDENADORAS DOS DEPARTAMENTOS DE LÍNGUAS E DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

 

Tema da Entrevista: Práticas de Promoção da Leitura da Biblioteca Escolar 

Objetivos Gerais: 

3. Refletir sobre o papel da BE como impulsionadora de práticas que visam a promoção da leitura e a formação do leitor. 

4. Analisar as práticas e os projetos de promoção de leitura do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, tendo em conta a sua utilização, dinâmica, abrangência, projeção e resultados. 

Objetivos Específicos: 

9. Explicitar informação sobre o contexto do Território Educativo do Agrupamento; 

10. Determinar a representatividade dos projetos de promoção da leitura no Agrupamento; 

11. Caracterizar a articulação que a BE estabelece no âmbito das práticas de promoção da leitura; 

12. Conhecer as práticas e os projetos de promoção da leitura do Agrupamento; 

13. Caracterizar o papel das BE do Agrupamento na promoção da leitura e na formação do leitor; 

14. Conhecer e compreender as linhas orientadoras dos projetos de promoção da leitura; 

15. Determinar o impacto dos projetos de promoção da leitura na comunidade educativa; 

16. Acrescentar dados relevantes para a análise dos projetos de promoção da leitura. 

BLOCO 1: Enquadramento da entrevista 

Objetivos específicos Questões gerais Questões específicas 
Relação entre as questões e os 

eixos de análise/capítulos 

Justificar a entrevista 

 

 

Caracterizar a entrevista 

 

 

 

Fomentar a colaboração da entrevistada. 

 

 Trabalho de pesquisa: reflexão no âmbito da promoção da leitura em contexto educativo e a análise do impacto de 

projetos de promoção de leitura em contexto escolar, particularmente, implementados pela BE. 

 

Entrevista semidiretiva, de aprofundamento 

Pedido de autorização para registo da entrevista. 

 

A importância da participação da entrevistada na concretização do estudo. 

 

Capítulo 4 

 

 

 

 

 

 

BLOCO 2: BE, mediadora de leitura no Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia 

                  (Visão sobre a escola e o meio em que se insere) 

Objetivos específicos Questões gerais Questões específicas 
Relação entre as questões e os 

eixos de análise 

8. Explicitar informação sobre o contexto 

do Território Educativo do Agrupamento; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Determinar a representatividade dos 

projetos de promoção da leitura no 

Agrupamento; 

 

 

Caracterização das BE do Agrupamento; 

 

 

 

Caracterização do Território Educativo; 

 

 

 

 

 

 

 

Recolher informação no âmbito da articulação 

estabelecida pela BE, na implementação de 

projetos e práticas de promoção da leitura, 

nomeadamente projetos e parcerias; 

 

- Principais caraterísticas da escola relativamente ao acesso à informação (pontos fortes/fracos/desafios); 

 

- Descrição da comunidade onde a escola está inserida (pontos fortes/fracos/ desafios); 

 

- Caracterização das forças vivas da comunidade que interagem com o agrupamento. 

 

 

- Caracterizar a articulação estabelecida no âmbito da promoção da leitura na escola, nomeadamente com: 

Departamento; Conselhos de Docentes; Coordenação de Ano; Coordenação de Projetos; Conselhos de 

Turma….; 

- Caracterizar a articulação estabelecida com a família e a comunidade local; 

 

 

- Explicitar aspectos relativos à implementação do Documento de Política de Gestão Documental; 

 

- Explicitar aspectos relativos ao empréstimo domiciliário e à taxa de retorno da coleção; 

- Caracterizar a circulação do Fundo Documental e o acesso à informação no Agrupamento;  

 
Capítulo 4 

 

              4.1 
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10. Caracterizar a articulação que a BE 

estabelece no âmbito das práticas de 

promoção da leitura; 

 

 

 

 

 

 

 

11. Conhecer as práticas e os projetos da 

promoção de leitura do Agrupamento; 

 

 

 

 

 

 

12. Caracterizar o papel das BE do 

Agrupamento na promoção da leitura e 

na formação do leitor; 

 

 

 

Caracterizar procedimentos no âmbito das 

Políticas de Gestão da Coleção; 

 

 

Recolher informação sobre a gestão do 

empréstimo e as políticas de acesso à 

informação do Agrupamento; 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar práticas e projetos de promoção da 

leitura; 

 

 

 

 

 

 

Explicitar o papel da BE na dinamização e 

promoção da leitura; 

Compreender as linhas orientadoras dos 

projetos de promoção da leitura; 

 

- Caracterizar os projetos de promoção da leitura: aLer+; Projetos Medida Ideias Com Mérito; 

 

 

- Solicitar a explicitação dos procedimentos inerentes ao Passaporte da Leitura. 

 

- Que atividades/projetos e práticas implementadas que destacaria como promotoras da leitura no 

Agrupamento; 

 

- Caracterizar as principais linhas de ação das BE do Agrupamento na promoção da leitura e na formação do 

leitor; 

 

 

 

- Explicitar o papel da BE na implementação de Medidas/Projetos/Práticas de promoção da leitura. 

 

- Qual é o Papel da BE na implementação destes Projetos…. 

Capítulo 4 

               4.2 

 

 
 
 
 
 
 
Capitulo 4 

               4.3 

               4.4 

 

 

 

 

 

 

          4.3.3 

 

 

Capitulo 4 

               4.4 

 

Capitulo 5 

                5.1 

                5.2 

                5.3 

 

 

BLOCO 3: Dinâmicas de promoção da leitura no Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia 

Objetivos específicos Questões gerais Questões específicas 
Relação entre as questões e os 

eixos de análise  

13.  Conhecer e compreender as linhas 

orientadoras dos projetos de promoção 

da leitura.  

 

 

 

 

 

14. Determinar o impacto dos projetos de 

promoção da leitura na comunidade 

educativa. 

 

 

Explicitar as linhas orientadoras nos projetos 

de promoção da leitura; 

 

Identificar e caracterizar 

instrumentos/procedimentos associados à 

gestão de dinâmicas/projetos de promoção da 

leitura; 

 

Determinar mecanismos de comunicação 

associados aos projetos de promoção da 

leitura; 

 

Estabelecer no tempo as principais fases de 

implementação das dinâmicas/projetos de 

promoção da leitura; 

 

Conhecer os instrumentos de monotorização e 

- Razões que levaram o Agrupamento a implementar os projetos/dinâmicas de promoção da leitura; 

 

- Duração dos projetos; 

 

- Definição da situação de partida; 

 

- Intervenientes nos projetos/dinâmicas; 

 

- Metodologias adotadas; 

 

- Explicitar mecanismos de comunicação da informação e dos resultados obtidos no âmbito dos projetos; 

 

- Explicitar instrumentos de monotorização e avaliação das dinâmicas de promoção da leitura; 

 

- Explicitar como utiliza o Agrupamento a informação decorrente da avaliação dos projetos/medidas na 

implementação de estratégias de melhoria; 

 

 

Capitulo 4 

              4.4 

 

 

 

Capitulo 5 
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avaliação das dinâmicas de promoção da 

leitura; 

 

Compreender como o Agrupamento redefine 

as estratégias e as dinâmicas de promoção da 

leitura. 

 

 

- Apresentação sumária dos projetos. 

 

 

 

BLOCO 4: Conclusão 

Objetivos específicos Questões gerais Questões específicas Relação entre as questões e os eixos de análise  

 

Acrescentar dados relevantes para a 

análise dos projetos de promoção da 

leitura. 

 

Informação complementar 

 

- Há mais alguma informação que considere relevante 

acrescentar… 
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Anexo  G Questionário de análise de Perfil de Leitor 

 

Agrupamento de Escolas da Atouguia da Baleia 

PERFIL DE LEITOR (2011/2012) 

 

Nome:________________________________________________ Ano:____ Turma:_____   

Data:_______________ 

Habilitações literárias (escolaridade) dos teus pais: 

 Pai Mãe   Pai Mãe 

Não sabe ler nem escrever              Bacharelato   

1.º Ciclo    Licenciatura   

2.º Ciclo    Pós-Graduação    

3.º Ciclo    Curso de Especialização   

Ensino secundário    Mestrado   

Curso Profissional              Doutoramento   

 

 
 
1- Liam-te histórias quando eras pequeno?  

Sim    Não  

 

1.1. Se sim, com que frequência isso acontecia?   

Frequentemente  Às vezes  Raramente    

 

1.2. Quem as lia? 

Mãe  Pai  Outro:________________________________  

 

1.3. Que género(s) de livros te liam? 

Contos tradicionais  Lengalengas  Fábulas  Histórias infantis  

Religiosos ou textos da Bíblia  Poesia    Outro: ___________________________  

 

1.4. Gostavas desses momentos? 

Sim  Às vezes  Não  

 

2. Frequentaste o Jardim de Infância?    

Sim    Não  

 

2.1. Se sim, em que tipo de atividades de leitura participaste? 
 

 Encontros com escritores                                                                

 Leitura de um livro e a sua partilha com os colegas 

 Hora do Conto                                                                                 

 Momentos de leitura promovidos com o envolvimento dos pais     

 Biblioteca de Turma                                                                        

 Outras: ______________________________________________________ 
 

2.2. Gostavas dessas atividades? 

Sim  Às vezes  Não  

 

 

 

O objetivo deste questionário é conhecer o tipo de leitor que tu és. Preenche-o com sinceridade. 
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3. E no 1.º Ciclo, em que atividades de leitura participaste? 
     

 Encontros com escritores                                                                

 Leitura de um livro e a sua partilha com os colegas 

 Hora do Conto                                                                                 

 Momentos de leitura promovidos com o envolvimento dos pais     

 Biblioteca de Turma                                                                        

 Outras: ______________________________________________________ 

    

3.1. Gostavas dessas atividades? 

Sim  Às vezes  Não  

4. Como caraterizas a tua aprendizagem da leitura? 

Muito fácil  Fácil  Razoável  Difícil  Muito difícil  

 

5. Atualmente, lês com: 

Facilidade  Dificuldade  Correção  Fluência  Expressividade  Respeito pela pontuação  
 

6. Quando começaste a ler livros sozinho? 

1.º Ano  2.º Ano  3.º Ano  4.º Ano  

 

7. Quantos livros já leste, excetuando os livros de leitura obrigatória do PNL?  

Nenhum  Entre 1 e 5  Entre 6 e 10  Entre 11 e 20  Entre 21 e 30  Mais de 30  
 

8. Quantos livros de leitura obrigatória (do PNL) leste este ano?  

  Nenhum livro   1 Livro  2 Livros  3 Livros  4 Livros    Mais de 4 livros  
 

9. Gostas de ler?  

Muito  Razoavelmente  Pouco  Nada  

 

9.1. Se escolheste “pouco” ou “nada”, indica o(s) motivo(s) por que não gostas de ler.  

 É uma atividade aborrecida 

 Cansa a vista e faz dor de cabeça 

 Demora muito tempo e não tenho paciência 

 Normalmente não compreendo o que leio 

 Não gosto dos livros de leitura obrigatória 

 Porque sou obrigado a ler os livros do PNL, não tenho vontade de escolher outros. 

 Ninguém me motiva a ler 

 Nunca encontrei um livro de que gostasse muito 

 Não leio bem        

 Nenhum tema me interessa 

 Prefiro ocupar-me com outras tarefas 

 Outro: ______________________________________________________ 

 

9.2. Se escolheste “muito” ou “razoavelmente”, indica as razões por que gostas de ler. 

 Influência dos professores 

 Influência dos amigos 

 Influência dos pais ou outros familiares 

 Porque na turma falamos de leituras e quero acompanhar as conversas 

 Porque divirto-me a ler 

 Para aprender coisas novas 

 Outro: ______________________________________________________ 
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10. Quanto tempo por dia dedicas, em média, à leitura (livros, jornais, revistas ou documentos 

online)? 

Nenhum  Menos de meia hora  Entre meia e uma hora  Entre 2 e 3 horas  Mais de 3 

horas 

 

 

11. Assinala as situações com as quais te identificas quando tens um livro para ler: 

 Ter um livro e não o ler        

 Deixar o livro a meio       

 Saltar páginas do livro 

 Ler o princípio e passar para o final do livro       

 Não parar a leitura enquanto não lês o livro todo         

 Ler o mesmo livro 2 ou mais vezes 

 Ler mais do que um único livro ao mesmo tempo         

 Fazer anotações no livro 

 Sublinhar expressões 

 Ler em voz alta         

 Ouvir música enquanto lês 

 Ver televisão enquanto lês         

 Estar online, em chats ou Redes Sociais, enquanto lês um livro 

 Preencher a ficha do Passaporte da Leitura 

 Outro: ______________________________________________________ 

12. Ao leres um livro: 

 Lês rapidamente 

 Muitas vezes abandonas a leitura, sobretudo quando o livro não é como tu imaginavas 

 Mesmo quando a leitura não é uma experiência muito marcante, fazes questão de terminar a 

leitura 

 Entras na história e transformas-te numa das personagens 

 Emocionas-te 

 Ficas indiferente 

 

13. A melhor forma de ler um livro é: 

 Rapidamente, para poder ler outro de seguida 

 Ler ao mesmo tempo que um amigo, para poder trocar ideias sobre a leitura 

 Tranquilamente, ou seja, sempre que tiver um bocado de tempo para dedicar à leitura 

 Absorvendo bem a história, prestando bastante atenção à forma como o autor escreve e 

transportando-me a cada momento para a época em que a história foi escrita  
 

14. Quando ouves falar de leitura, que palavras te vêm mais frequentemente à memória? 
 

Satisfação  Utilidade  Contrariedade  Dificuldade  Diversão  

Inutilidade  Obrigação  Compreensão  Fuga  Conhecimento  

Estudo  Desistência  Aprendizagem  Imposição  Imaginação  

 

15. Como sabes, as pessoas lêem por diversos motivos. Assinala as frases que melhor se 

aplicam a ti. 

 É um instrumento útil para o resto da vida 

 Ensina-me sobre realidades e pessoas que desconheço 

 Ajuda-me a compreender melhor o mundo 

 Ajuda-me a alcançar mais sucesso escolar 

 Ajuda-me a escrever melhor 

 Sou obrigado a ler 

 Sinto prazer na leitura 

 A leitura é tema de conversa com os meus amigos e colegas de turma 

 A leitura é tema de conversa com os meus pais e outros familiares 
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16. Quantos livros existem em tua casa? 

Nenhum  Até 20 livros  Entre 20 e 50 

livros 

 Entre 51 e 100 

livros 

 

Entre 101 e 300 livros  Entre 301 e 500 

Livros 

 Mais de 500 livros    

                               

17. Assinala a resposta, que corresponde ao número de livros que te ofereceram nos últimos 

doze meses: 
 

  Nenhum livro   1 Livro  2 Livros  3 Livros  4 Livros    Mais de 4 livros  

 

17.1. Quem te ofereceu esse(s) livros? 

Pais  Outros familiares  Amigos  

 

18. Seleciona a opção que corresponde à frequência com que te sucedem as situações 

seguintes: 

  Muitas Vezes Algumas Vezes Raramente Nunca 

Ouvir familiares falarem de livros que lêem     

Ir com familiares a livrarias     

Ir com familiares a bibliotecas     

Ouvir familiares a contar histórias     

Ouvir familiares a ler em voz alta     

Ver familiares a ler     

 

19. Com que frequência falas em casa sobre os livros que lês? 

 Todos os dias ou quase todos os dias         

 Uma a duas vezes por semana 

 Uma a duas vezes por mês         

 Quase nunca         

 Nunca 

20. Com quem falas sobre o que lês? 
 

 Mãe  Pai  Avô/avó  Irmão/Irmã  Amigo(a)  Professor(a)  Bibliotecário(a)  Com ninguém  

 

21. Nos últimos 12 meses, quantas vezes foste: 
 

Ao cinema  Exposições  Espetáculos desportivos  A um concerto de música popular  

Ao teatro  Livrarias  Biblioteca Pública  A um concerto de música clássica  

Museus  A um bailado      Biblioteca da Escola  A feiras/festas populares  
                        

22. Imagina que vais fazer uma viagem de 10 dias. Que objetos desejarias levar contigo? 

Telemóvel  Computador  Livros  MP3 /leitor de CD/iPod  

Consola  Jogos  Revistas  Internet móvel ou outro acesso à internet  

 

23. Quanto tempo passas na Internet por dia? 

Nenhum  Menos de meia hora  Entre meia e uma hora  Entre 2 e 3 horas  Mais de 3 horas  

 

24. Que tarefas realizas na internet? 

 Acedo a informação para a realização de trabalhos de pesquisa 

 Faço download de livros e realizo leituras online 

 Acedo ao e email 

 Inscrevo-me em jogos 

 Comunico em Redes Sociais 
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 Leio notícias 

 Acedo a filmes 

 Outras: ______________________________________________________ 

 

25. Se tiveres de ler algum livro, que género preferes? 

Aventura  Policial  Poesia  Ficção Científica     

Drama  Romance  BD  Outro: _______________________  

 

26. Quais os temas que mais te interessam? 

Religião  Amizade  Natureza  Adolescência  

Desporto  Arte  História  Outro: _______________________  

 

27. Para escolher um livro para ler, tu: 

 Pedes sugestões aos teus amigos que leem muito 

 Vais à internet pesquisar para ver quais os livros que mais se têm vendido no mundo 

 Procuras na biblioteca da escola ou da tua família 

 Não precisas pensar muito, pois há sempre vários livros que já selecionaste para ler 

 Pedes sugestões na biblioteca da tua escola 

 Segues as sugestões do blogue do Passaporte da Leitura  

 Orientas-te pelas novidades da tua biblioteca 

 Outro: ______________________________________________________ 

 

28. Que livro mais te marcou?  

       

______________________________________________________________________________________

___ 
 

28.1. Porquê? 

 É um clássico, de um autor muito prestigiado. Ninguém pode deixar de o ler 

 Eu não tenho um livro específico, mas há alguns que me marcaram bastante  

 Trouxe-me informação sobre culturas diferentes e coisas que não conhecia, estimulando a minha imaginação 

 É supermoderno 

 Outras: ______________________________________________________ 

 

OBRIGADO PELA TUA COLABORAÇÃO 
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Anexo  H Tratamento Estatístico do Questionário «Perfil de Leitor» 

 

Alunos do 2º Ciclo com Contrato de Leitura 

 

Género  

fi % fi %

Masculino 2 100,00% 5 100,00%

Feminino 0 0,00% 0 0,00%

Total 2 100,00% 5 100,00%

Quant. Quant.

5º ano 6º ano

 

 

Habilitações literárias (escolaridade) dos pais 

fi % fi % fi % fi % fi % fi % fi % fi %

Não sabe ler nem escrever 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1º ciclo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2º ciclo 1 50,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 40,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

3º ciclo 1 50,00% 2 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 60,00% 4 80,00% 0 0,00% 0 0,00%

Ensino secundário 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 20,00% 0 0,00% 0 0,00%

Curso profissional 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Bacharelato 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Licenciatura 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Pós-Graduação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Curso de especialização 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Mestrado 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Doutoramento 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total 2 100,00% 2 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 100,00% 5 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Feminino

Pai Mãe

Feminino

Pai Mãe

Masculino

5º ano 6º ano

Masculino

Pai Mãe Pai Mãe

 

 

P. 1. Liam-te histórias quando eras pequeno? 

fi % fi % fi % fi %

Sim 1 50,00% 0 0,00% 1 20,00% 0 0,00%

Não 1 50,00% 0 0,00% 4 80,00% 0 0,00%

Total 2 100,00% 0 0,00% 5 100,00% 0 0,00%

FemininoMasculino

5º ano 6º ano

Masculino Feminino

 
 

P. 1.1. Se sim, com que frequência isso acontecia?  

fi % fi % fi % fi %

Frequentemente 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Às vezes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Raramente 1 100,00% 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00%

Total 1 100,00% 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00%

FemininoMasculino

5º ano 6º ano

Masculino Feminino
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P. 1.2. Quem as lia?  

fi % fi % fi % fi %

Mãe 1 100,00% 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00%

Pai 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Outro 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total 1 100,00% 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00%

FemininoMasculino

5º ano 6º ano

Masculino Feminino

 
 

P. 1.3. Que género(s) de livros te liam?  

fi % fi % fi % fi %

Contos 

tradicionais
0 0,00% 0 0,00% 1 50,00% 0 0,00%

Lengalengas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Fábulas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Histórias infantis 1 100,00% 0 0,00% 1 50,00% 0 0,00%

Religiosos ou

textos   da Bíblia
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Poesia 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Outro 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total 1 100,00% 0 0,00% 2 100,00% 0 0,00%

FemininoMasculino

5º ano 6º ano

Masculino Feminino

 
 

 

P. 1.4. Gostavas desses momentos?  

fi % fi % fi % fi %

Sim 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Às vezes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Não 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00%

Total 1 100,00% 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00%

FemininoMasculino

5º ano 6º ano

Masculino Feminino

 
 

 

P. 2. Frequentaste o Jardim de Infância?    

fi % fi % fi % fi %

Sim 1 50,00% 0 0,00% 2 40,00% 0 0,00%

Não 1 50,00% 0 0,00% 3 60,00% 0 0,00%

Total 2 100,00% 0 0,00% 5 100,00% 0 0,00%

5º ano 6º ano

FemininoMasculino Masculino Feminino
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P. 2.1. Se sim, em que tipo de atividades de leitura participaste? 

fi % fi % fi % fi %

Encontros com

escritores
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Leitura de um livro

e a sua partilha

com os colegas

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Hora do Conto 1 100,00% 0 0,00% 2 66,67% 0 0,00%

Momentos de

leitura promovidos

com o envolvimento 

dos pais

0 0,00% 0 0,00% 1 33,33% 0 0,00%

Biblioteca de Turma 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Outras 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total 1 100,00% 0 0,00% 3 100,00% 0 0,00%

5º ano 6º ano

FemininoMasculino Masculino Feminino

 
 

 

P. 2.2. Gostavas dessas atividades?  

fi % fi % fi % fi %

Sim 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Às vezes 1 100,00% 0 0,00% 1 50,00% 0 0,00%

Não 0 0,00% 0 0,00% 1 50,00% 0 0,00%

Total 1 100,00% 0 0,00% 2 100,00% 0 0,00%

5º ano 6º ano

FemininoMasculino Masculino Feminino

 
 

 

P. 3. E no 1.º Ciclo, em que atividades de leitura participaste? 

fi % fi % fi % fi %

Encontros com

escritores
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Leitura de um livro

e a sua partilha

com os colegas

2 50,00% 0 0,00% 4 80,00% 0 0,00%

Hora do Conto 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Momentos de

leitura promovidos

com o envolvimento 

dos pais

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Biblioteca de Turma 2 50,00% 0 0,00% 1 20,00% 0 0,00%

Outras 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total 4 100,00% 0 0,00% 5 100,00% 0 0,00%

5º ano 6º ano

FemininoMasculino Masculino Feminino

 
 

P. 3.1. Gostavas dessas atividades?  

fi % fi % fi % fi %

Sim 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Às vezes 1 50,00% 0 0,00% 1 20,00% 0 0,00%

Não 1 50,00% 0 0,00% 4 80,00% 0 0,00%

Total 2 100,00% 0 0,00% 5 100,00% 0 0,00%

Masculino Feminino Masculino Feminino

5º ano 6º ano
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P. 4. Como caracterizas a tua aprendizagem da leitura?  

fi % fi % fi % fi %

Muito fácil 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Fácil 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Razoável 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Difícil 1 50,00% 0 0,00% 1 20,00% 0 0,00%

Muito difícil 1 50,00% 0 0,00% 4 80,00% 0 0,00%

Total 2 100,00% 0 0,00% 5 100,00% 0 0,00%

5º ano 6º ano

FemininoMasculino Masculino Feminino

 
 

P. 5. Atualmente, lês com:  

fi % fi % fi % fi %

Facilidade 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Dificuldade 2 100,00% 0 0,00% 5 100,00% 0 0,00%

Correção 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Fluência 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Expressividade 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Respeito pela

pontuação
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total 2 100,00% 0 0,00% 5 100,00% 0 0,00%

Feminino

5º ano 6º ano

Masculino Masculino Feminino

 
 

P. 6. Quando começaste a ler livros sozinho?  

fi % fi % fi % fi %

1.º Ano 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.º Ano 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

3.º Ano 0 0,00% 0 0,00% 1 20,00% 0 0,00%

4.º Ano 2 100,00% 0 0,00% 4 80,00% 0 0,00%

Total 2 100,00% 0 0,00% 5 100,00% 0 0,00%

Feminino

5º ano 6º ano

Masculino Masculino Feminino

 
 

 

 

P. 7. Quantos livros já leste, exceptuando os livros de leitura obrigatória do PNL 

fi % fi % fi % fi %

Nenhum 2 100,00% 0 0,00% 4 80,00% 0 0,00%

Entre 1 e 5 0 0,00% 0 0,00% 1 20,00% 0 0,00%

Entre 6 e 10 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Entre 11 e 20 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Entre 21 e 30 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Mais de 30 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total 2 100,00% 0 0,00% 5 100,00% 0 0,00%

Feminino

5º ano 6º ano

Masculino Masculino Feminino
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P. 8. Quantos livros de leitura obrigatória (do PNL) leste este ano? 

fi % fi % fi % fi %

Nenhum livro 1 50,00% 0 0,00% 4 80,00% 0 0,00%

1 Livro 1 50,00% 0 0,00% 1 20,00% 0 0,00%

2 Livros 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

3 Livros 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

4 Livros 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Mais de 4 Livros 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total 2 100,00% 0 0,00% 5 100,00% 0 0,00%

5º ano 6º ano

Masculino Feminino Masculino Feminino

 
 

 

P. 9. Gostas de ler?  

fi % fi % fi % fi %

Muito 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Razoavelmente 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Pouco 0 0,00% 0 0,00% 1 20,00% 0 0,00%

Nada 2 100,00% 0 0,00% 4 80,00% 0 0,00%

Total 2 100,00% 0 0,00% 5 100,00% 0 0,00%

5º ano 6º ano

Masculino Feminino Masculino Feminino

 
 

P. 9.1. Se escolheste “pouco” ou “nada”, indica o(s) motivo(s) por que não gostas de ler. 

fi % fi % fi % fi %

É uma atividade

aborrecida
2 14,29% 0 0,00% 4 15,38% 0 0,00%

Cansa a vista e faz dor

de cabeça
1 7,14% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Demora muito tempo e

não tenho paciência
2 14,29% 0 0,00% 5 19,23% 0 0,00%

Normalmente não

compreendo o que leio
2 14,29% 0 0,00% 5 19,23% 0 0,00%

Não gosto dos livros de

leitura obrigatória
2 14,29% 0 0,00% 3 11,54% 0 0,00%

Porque sou obrigado a

ler os livros do PNL, não

tenho vontade de

escolher outros.

2 14,29% 0 0,00% 4 15,38% 0 0,00%

Ninguém me motiva a ler 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Nunca encontrei um livro

de que gostasse muito
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Não leio bem          2 14,29% 0 0,00% 3 11,54% 0 0,00%

Nenhum tema me

interessa
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Prefiro ocupar-me com

outras tarefas
1 7,14% 0 0,00% 2 7,69% 0 0,00%

Outro 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total 14 100,00% 0 0,00% 26 100,00% 0 0,00%

Feminino

5º ano 6º ano

Masculino Masculino Feminino
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P. 9.2. Se escolheste “muito” ou “razoavelmente”, indica as razões por que gostas de ler. 

fi % fi % fi % fi %

Influência dos professores 28 37,84% 28 51,85% 28 57,14% 27 45,76%

Influência dos amigos 10 13,51% 14 25,93% 10 20,41% 5 8,47%

Influência dos pais ou outros 

familiares
2 2,70% 2 3,70% 1 2,04% 1 1,69%

Porque na turma falamos de

leituras e quero

acompanhar as conversas

26 35,14% 2 3,70% 2 4,08% 10 16,95%

Porque divirto-me a ler 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Para aprender coisas novas 8 10,81% 8 14,81% 8 16,33% 16 27,12%

Outro 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total 74 100,00% 54 100,00% 49 100,00% 59 100,00%

5º ano 6º ano

Masculino Feminino Masculino Feminino

 
 

 

P. 10. Quanto tempo por dia dedicas, em média, à leitura (livros, jornais, revistas ou documentos 

online)? 

fi % fi % fi % fi %

Nenhum 1 50,00% 0 0,00% 2 40,00% 0 0,00%

Menos de meia hora 1 50,00% 0 0,00% 3 60,00% 0 0,00%

Entre meia e uma hora 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Entre 2 e 3 horas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Mais de 3 horas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total 2 100,00% 0 0,00% 5 100,00% 0 0,00%

5º ano 6º ano

Masculino Feminino Masculino Feminino

 

 

P. 11. Assinala as situações com as quais te identificas quando tens um livro para ler:  

fi % fi % fi % fi %

Ter um livro e não o ler 1 12,50% 0 0,00% 5 35,71% 0 0,00%

Deixar o livro a meio 1 12,50% 0 0,00% 4 28,57% 0 0,00%

Saltar páginas do livro 2 25,00% 0 0,00% 1 7,14% 0 0,00%

Ler o princípio e passar

para o final do livro
2 25,00% 0 0,00% 4 28,57% 0 0,00%

Não parar a leitura

enquanto não lês o livro

todo

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Ler o mesmno livro 2 ou

mais vezes
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Ler mais do que um único

livro ao mesmo tempo
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Fazer anotações no livro 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Sublinhar expressões 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Ler em voz alta 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Ouvir música enquanto lês 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Ver televisão enquanto lês 2 25,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Estar online, em chats ou

redes sociais, enquanto lês 

um livro

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Preencher a ficha do

Passaporte da leitura
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Outro 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total 8 100,00% 0 0,00% 14 100,00% 0 0,00%

5º ano 6º ano

Masculino Feminino Masculino Feminino
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P. 12. Ao leres um livro:  

fi % fi % fi % fi %

Lês rapidamente 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Muitas vezes abandonas 

a leitura, sobretudo

quando o livro não é

como tu imaginavas

2 66,67% 0,00% 5 100,00% 0 0,00%

Mesmo quando a leitura

não é uma experiência

muito marcante, fazes

questão de terminar a

leitura

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Entras na história e

transformas-te numa

das personagens

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Emocionas-te 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Ficas indiferente 1 33,33% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total 3 100,00% 0 0,00% 5 100,00% 0 0,00%

5º ano 6º ano

Masculino Feminino Masculino Feminino

 
 

 

P. 13. A melhor forma de ler um livro é:  

fi % fi % fi % fi %

Rapidamente, para poder

ler outro de seguida
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Ler ao mesmo tempo que 

um amigo, para poder

trocar ideias sobre a

leitura

0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Tranquilamente, ou seja,

sempre que tiver um

bocado de tempo para

dedicar à leitura

1 100,00% 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00%

Absorvendo bem a

história, prestando

bastante atenção à

forma como o autor

escreve e transportando-

me a cada momento para 

a época em que a

história foi escrita

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total 1 100,00% 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00%

Masculino Feminino Masculino Feminino

5º ano 6º ano

 
 

P.14. Quando ouves falar de leitura, que palavras te vêm mais frequentemente à memória? 

fi % fi % fi % fi %

Satisfação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Utilidade 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Contrariedade 1 10,00% 0 0,00% 3 11,11% 0 0,00%

Dificuldade 2 20,00% 0 0,00% 5 18,52% 0 0,00%

Diversão 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Inultilidade 1 10,00% 0 0,00% 2 7,41% 0 0,00%

Obrigação 2 20,00% 0 0,00% 5 18,52% 0 0,00%

Compreensão 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Fuga 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Conhecimento 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Estudo 2 20,00% 0 0,00% 3 11,11% 0 0,00%

Desistência 2 20,00% 0 0,00% 4 14,81% 0 0,00%

Aprendizagem 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Imposição 0 0,00% 0 0,00% 5 18,52% 0 0,00%

Imaginação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total 10 100,00% 0 0,00% 27 100,00% 0 0,00%

5º ano 6º ano

Masculino Feminino Masculino Feminino
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P. 15. Como sabes, as pessoas lêem por diversos motivos. Assinala as frases que melhor se aplicam 

a ti. 

fi % fi % fi % fi %

É um instrumento útil

para a vida
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Ensina-me sobre

realidades e pessoas

que desconheço

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Ajuda-me a

compreender melhor o

mundo

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Ajuda-me a alcançar

mais sucesso escolar
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Ajuda-me a escrever

melhor
0 0,00% 0 0,00% 1 20,00% 0 0,00%

Sou obrigado a ler 2 100,00% 0 0,00% 4 80,00% 0 0,00%

Sinto prazer na leitura 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

A leitura é tema de

conversa com os meus

amigos e colegas de

turma

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

A leitura é tema de

conversa com os meus

pais e outros familiares

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total 2 100,00% 0 0,00% 5 100,00% 0 0,00%

Feminino

5º ano 6º ano

Masculino Masculino Feminino

 
 

P. 16. Quantos livros existem em tua casa?  

fi % fi % fi % fi %

Nenhum 1 50,00% 0 0,00% 3 60,00% 0 0,00%

Até 20 livros 1 50,00% 0 0,00% 2 40,00% 0 0,00%

Entre 20 e 50 livros 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Entre 51 e 100 livros 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Entre 101 e 300 livros 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Entre 301 e 500 Livros 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Mais de 500 livros 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total 2 100,00% 0 0,00% 5 100,00% 0 0,00%

5º ano 6º ano

Masculino Feminino Masculino Feminino

 
 

 

P. 17. Assinala a resposta, que corresponde ao número de livros que te ofereceram nos últimos doze 

meses. 

fi % fi % fi % fi %

Nenhum livro 2 100,00% 0 0,00% 4 80,00% 0 0,00%

1 Livro 0 0,00% 0 0,00% 1 20,00% 0 0,00%

2 Livros 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

3 Livros 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

4 Livros 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Mais de 4 Livros 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total 2 100,00% 0 0,00% 5 100,00% 0 0,00%

Masculino Feminino Masculino Feminino

5º ano 6º ano
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P. 17.1. Quem te ofereceu esse(s) livros? 

 

fi % fi % fi % fi %

Pais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Outros familiares 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Amigos 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00%

Total 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00%

Masculino Feminino Masculino Feminino

5º ano 6º ano

 
 

 

P. 18. Seleciona a opção que corresponde à frequência com que te sucedem as situações seguintes: 

Ouvir familiares falarem de livros que lêem  

fi % fi % fi % fi %

Muitas Vezes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Algumas Vezes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Raramente 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Nunca 2 100,00% 0 0,00% 5 100,00% 0 0,00%

Total 2 100,00% 0 0,00% 5 100,00% 0 0,00%

Masculino Feminino Masculino Feminino

5º ano 6º ano

 
 

Ir com familiares a livrarias 

fi % fi % fi % fi %

Muitas Vezes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Algumas Vezes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Raramente 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Nunca 2 100,00% 0 0,00% 5 100,00% 0 0,00%

Total 2 100,00% 0 0,00% 5 100,00% 0 0,00%

Masculino Feminino Masculino Feminino

5º ano 6º ano

 
 

Ir com familiares a bibliotecas 

fi % fi % fi % fi %

Muitas Vezes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Algumas Vezes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Raramente 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Nunca 2 100,00% 0 0,00% 5 100,00% 0 0,00%

Total 2 100,00% 0 0,00% 5 100,00% 0 0,00%

Masculino Feminino Masculino Feminino

5º ano 6º ano

 
 

Ouvir familiares a contar histórias 

fi % fi % fi % fi %

Muitas Vezes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Algumas Vezes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Raramente 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Nunca 2 100,00% 0 0,00% 5 100,00% 0 0,00%

Total 2 100,00% 0 0,00% 5 100,00% 0 0,00%

Masculino Feminino Masculino Feminino

5º ano 6º ano
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Ouvir familiares a ler em voz alta 

fi % fi % fi % fi %

Muitas Vezes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Algumas Vezes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Raramente 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Nunca 2 100,00% 0 0,00% 5 100,00% 0 0,00%

Total 2 100,00% 0 0,00% 5 100,00% 0 0,00%

Masculino Feminino Masculino Feminino

5º ano 6º ano

 
 

Ver familiares a ler 

fi % fi % fi % fi %

Muitas Vezes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Algumas Vezes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Raramente 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Nunca 2 100,00% 0 0,00% 5 100,00% 0 0,00%

Total 2 100,00% 0 0,00% 5 100,00% 0 0,00%

Masculino Feminino Masculino Feminino

5º ano 6º ano

 
 

 

P. 19. Com que frequência falas em casa sobre os livros que lês?  

fi % fi % fi % fi %

Todos os dias ou

quase todos os dias
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Uma a duas vezes

por semana
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Uma a duas vezes

por mês
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Quase nunca 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Nunca 2 100,00% 0 0,00% 5 100,00% 0 0,00%

Total 2 100,00% 0 0,00% 5 100,00% 0 0,00%

5º ano 6º ano

Masculino Feminino Masculino Feminino

 
 

 

 

P. 20. Com quem falas sobre o que lês?  

fi % fi % fi % fi %

Mãe 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Pai 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Avô/avó 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Irmão/Irmã 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Amigo(a) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Professor(a) 1 50,00% 0 0,00% 5 62,50% 0 0,00%

Bibliotecário(a) 1 50,00% 0 0,00% 3 37,50% 0 0,00%

Com ninguém 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total 2 100,00% 0 0,00% 8 100,00% 0 0,00%

5º ano 6º ano

Masculino Feminino Masculino Feminino
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P. 21. Nos últimos 12 meses, quantas vezes foste:  

fi % fi % fi % fi %

Ao cinema 0 0,00% 0 0,00% 1 5,00% 0 0,00%

Ao teatro 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Museus 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Exposições 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Livrarias 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

A um bailado    0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Espetáculos 

desportivos
2 25,00% 0 0,00% 5 25,00% 0 0,00%

Biblioteca Pública 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Biblioteca da

Escola
2 25,00% 0 0,00% 5 25,00% 0 0,00%

A um concerto de

música popular
2 25,00% 0 0,00% 4 20,00% 0 0,00%

A um concerto de

música clássica
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

A feiras/festas

populares
2 25,00% 0 0,00% 5 25,00% 0 0,00%

Total 8 100,00% 0 0,00% 20 100,00% 0 0,00%

Masculino Feminino Masculino Feminino

5º ano 6º ano

 
 

P. 22. Imagina que vais fazer uma viagem de 10 dias. Que objetos desejarias levar contigo? 

fi % fi % fi % fi %

Telemóvel 2 25,00% 0 0,00% 5 33,33% 0 0,00%

Consola 1 12,50% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Computador 2 25,00% 0 0,00% 5 33,33% 0 0,00%

Jogos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Livros 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Revistas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

MP3 /leitor de

CD/iPod
1 12,50% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Internet móvel ou 

outro acesso à

internet

2 25,00% 0 0,00% 5 33,33% 0 0,00%

Total 8 100,00% 0 0,00% 15 100,00% 0 0,00%

Masculino Feminino Masculino Feminino

5º ano 6º ano

 
 

P. 23. Quanto tempo passas na Internet por dia?  

fi % fi % fi % fi %

Nenhum 1 50,00% 0 0,00% 1 20,00% 0 0,00%

Menos de meia hora 0 0,00% 0 0,00% 1 20,00% 0 0,00%

Entre meia e uma hora 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Entre 2 e 3 horas 1 50,00% 0 0,00% 3 60,00% 0 0,00%

Mais de 3 horas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total 2 100,00% 0 0,00% 5 100,00% 0 0,00%

Masculino Feminino Masculino Feminino

5º ano 6º ano
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P. 24. Que tarefas realizas na internet?  

fi % fi % fi % fi %

Acedo a informação

para a realização de

trabalhos de

pesquisa

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Faço download de

livros e realizo

leituras online

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Acedo ao e email 1 33,33% 0 0,00% 4 26,67% 0 0,00%

Inscrevo-me em

jogos
1 33,33% 0 0,00% 4 26,67% 0 0,00%

Comunico em Redes

Sociais
0 0,00% 0 0,00% 4 26,67% 0 0,00%

Leio notícias 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Acedo a filmes 1 33,33% 0 0,00% 3 20,00% 0 0,00%

Outras 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total 3 100,00% 0 0,00% 15 100,00% 0 0,00%

5º ano 6º ano

FemininoMasculino Masculino Feminino

 
 

P. 25. Se tiveres de ler algum livro, que género preferes?  

fi % fi % fi % fi %

Aventura 2 100,00% 0 0,00% 5 100,00% 0 0,00%

Drama 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Policial 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Romance 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Poesia 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

BD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Ficção 

Científica   
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Outro 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total 2 100,00% 0 0,00% 5 100,00% 0 0,00%

5º ano 6º ano

FemininoMasculino Masculino Feminino

 
 

 

P. 26. Quais os temas que mais te interessam?  

fi % fi % fi % fi %

Religião 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Desporto 2 100,00% 0 0,00% 5 83,33% 0 0,00%

Amizade 0 0,00% 0 0,00% 1 16,67% 0 0,00%

Arte 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Natureza 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

História 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Adolescência 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Outro 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total 2 100,00% 0 0,00% 6 100,00% 0 0,00%

5º ano 6º ano

Masculino Feminino Masculino Feminino
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P. 27. Para escolher um livro para ler, tu:  

fi % fi % fi % fi %

Pedes sugestões aos

teus amigos que leem

muito

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Vais à internet

pesquisar para ver

quais os livros que

mais se têm vendido

no mundo

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Procuras na

biblioteca da escola

ou da tua família

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Não precisas pensar

muito, pois há sempre

vários livros que já

selecionaste para ler

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Pedes sugestões na

biblioteca da tua

escola

2 50,00% 0 0,00% 5 62,50% 0 0,00%

Segues as sugestões

do blogue do

Passaporte da Leitura 

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Orientas-te pelas

novidades da tua

biblioteca

2 50,00% 0 0,00% 3 37,50% 0 0,00%

Outro 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total 4 100,00% 0 0,00% 8 100,00% 0 0,00%

Masculino Feminino Masculino Feminino

5º ano 6º ano

 
 

P. 28. Que livro mais te marcou?  

P. 28. 1. Porquê?  

fi % fi % fi % fi %

É um clássico, de um

autor muito

prestigiado. Ninguém

pode deixar de o ler

8 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Eu não tenho um livro

específico, mas há

alguns que me

marcaram bastante 

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Trouxe-me 

informação sobre

culturas diferentes e

coisas que não

conhecia, 

estimulando a minha

imaginação

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

É supermoderno 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Outro 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total 8 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Masculino Feminino Masculino Feminino

5º ano 6º ano
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Anexo  I Tratamento Estatístico do Questionário «Perfil de Leitor» 

 

Alunos do 2º Ciclo sem Contrato de Leitura 

 

Género  

fi % fi %

Masculino 32 45,07% 32 52,46%

Feminino 39 54,93% 29 47,54%

Total 71 100,00% 61 100,00%

Quant. Quant.

5º ano 6º ano

 

 

Habilitações literárias (escolaridade) dos pais.  

fi % fi % fi % fi % fi % fi % fi % fi %

Não sabe ler nem escrever          0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.º Ciclo 2 6,25% 2 6,25% 4 10,26% 3 7,69% 4 12,50% 3 9,38% 0 0,00% 0 0,00%

2.º Ciclo 11 34,38% 14 43,75% 16 41,03% 13 33,33% 9 28,13% 10 31,25% 8 27,59% 13 44,83%

3.º Ciclo 15 46,88% 13 40,63% 15 38,46% 18 46,15% 15 46,88% 16 50,00% 19 65,52% 15 51,72%

Ensino secundário 4 12,50% 2 6,25% 4 10,26% 4 10,26% 3 9,38% 2 6,25% 2 6,90% 1 3,45%

Curso Profissional          0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Bacharelato 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Licenciatura 0 0,00% 1 3,13% 0 0,00% 1 2,56% 1 3,13% 1 3,13% 0 0,00% 0 0,00%

Pós-Graduação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Curso de Especialização 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Mestrado 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Doutoramento 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total 32 100,00% 32 100,00% 39 100,00% 39 100,00% 32 100,00% 32 100,00% 29 100,00% 29 100,00%

6º Ano5º Ano

Masculino Feminino

Pai Mãe Pai Mãe

Masculino Feminino

Pai Mãe Pai Mãe

 
 
 

P. 1. Liam-te histórias quando eras pequeno?  

fi % fi % fi % fi %

Sim 4 12,50% 8 20,51% 6 18,75% 3 10,34%

Não 28 87,50% 31 79,49% 26 81,25% 26 89,66%

Total 32 100,00% 39 100,00% 32 100,00% 29 100,00%

5º ano 6º ano

Masculino Feminino Masculino Feminino
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P. 1.1. Se sim, com que frequência isso acontecia?   

fi % fi % fi % fi %

Frequentemente 2 50,00% 4 100,00% 4 66,67% 0 0,00%

Às vezes 2 50,00% 3 75,00% 2 33,33% 3 100,00%

Raramente 0 0,00% 1 25,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total 4 100,00% 4 100,00% 6 100,00% 3 100,00%

Masculino Feminino Masculino Feminino

5º ano 6º ano

 
 

 

P. 1.2. Quem as lia?  

fi % fi % fi % fi %

Mãe 3 75,00% 7 87,50% 5 83,33% 2 66,67%

Pai 1 25,00% 1 12,50% 1 16,67% 0 0,00%

Outro 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 33,33%

Total 4 100,00% 8 100,00% 6 100,00% 3 100,00%

Masculino Feminino Masculino Feminino

5º ano 6º ano

 
 

 

P. 1.3. Que género(s) de livros te liam?  

fi % fi % fi % fi %

Contos 

tradicionais
4 50,00% 6 75,00% 5 83,33% 0 0,00%

Lengalengas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Fábulas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Histórias infantis 4 50,00% 2 25,00% 1 16,67% 3 100,00%

Religiosos ou

textos   da Bíblia
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Poesia 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Outro 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total 8 100,00% 8 100,00% 6 100,00% 3 100,00%

Masculino Feminino Masculino Feminino

5º ano 6º ano

 
 

 

P. 1.4. Gostavas desses momentos?  

fi % fi % fi % fi %

Sim 4 100,00% 8 100,00% 5 83,33% 3 100,00%

Às vezes 0 0,00% 0 0,00% 1 16,67% 0 0,00%

Não 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total 4 100,00% 8 100,00% 6 100,00% 3 100,00%

Masculino Feminino Masculino Feminino

5º ano 6º ano

 
 

 

P. 2. Frequentaste o Jardim de Infância? 

fi % fi % fi % fi %

Sim 21 65,63% 27 69,23% 7 21,88% 20 68,97%

Não 11 34,38% 12 30,77% 25 78,13% 9 31,03%

Total 32 100,00% 39 100,00% 32 100,00% 29 100,00%

5º ano 6º ano

Masculino Feminino Masculino Feminino
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P. 2.1. Se sim, em que tipo de atividades de leitura participaste? 

fi % fi % fi % fi %

Encontros com

escritores
2 5,88% 4 11,76% 4 9,52% 0 0,00%

Leitura de um livro

e a sua partilha

com os colegas

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Hora do Conto 21 61,76% 18 52,94% 24 57,14% 15 75,00%

Momentos de

leitura promovidos

com o envolvimento 

dos pais

1 2,94% 0 0,00% 2 4,76% 2 10,00%

Biblioteca de Turma 10 29,41% 12 35,29% 12 28,57% 3 15,00%

Outras 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total 34 100,00% 34 100,00% 42 100,00% 20 100,00%

Masculino Feminino Masculino Feminino

5º ano 6º ano

 
 

 

P.2.2. Gostavas dessas atividades? 

fi % fi % fi % fi %

Sim 11 52,38% 27 69,23% 16 64,00% 11 55,00%

Às Vezes 10 47,62% 0 0,00% 7 28,00% 9 45,00%

Não 0 0,00% 12 30,77% 2 8,00% 0 0,00%

Total 21 100,00% 39 100,00% 25 100,00% 20 100,00%

5º ano 6º ano

Masculino Feminino Masculino Feminino

 
 

 

P. 3. E no 1.º Ciclo, em que atividades de leitura participaste?  

fi % fi % fi % fi %

Encontros com

escritores
2 4,35% 4 6,15% 2 3,57% 5 8,06%

Leitura de um livro

e a sua partilha

com os colegas

32 69,57% 39 60,00% 38 67,86% 29 46,77%

Hora do Conto 2 4,35% 10 15,38% 4 7,14% 21 33,87%

Momentos de

leitura promovidos

com o envolvimento 

dos pais

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 3,23%

Biblioteca de Turma 10 21,74% 12 18,46% 12 21,43% 5 8,06%

Outras 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total 46 100,00% 65 100,00% 56 100,00% 62 100,00%

Masculino Feminino Masculino Feminino

5º ano 6º ano

 
 

 

P. 3.1. Gostavas dessas atividades?  

fi % fi % fi % fi %

Sim 21 65,63% 33 84,62% 22 68,75% 20 68,97%

Às vezes 9 28,13% 6 15,38% 6 18,75% 7 24,14%

Não 2 6,25% 0 0,00% 4 12,50% 2 6,90%

Total 32 100,00% 39 100,00% 32 100,00% 29 100,00%

Masculino Feminino Masculino Feminino

5º ano 6º ano
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P. 4. Como caracterizas a tua aprendizagem da leitura?  

fi % fi % fi % fi %

Muito fácil 5 15,63% 6 15,38% 6 18,75% 2 6,90%

Fácil 10 31,25% 21 53,85% 12 37,50% 19 65,52%

Razoável 4 12,50% 8 20,51% 10 31,25% 6 20,69%

Difícil 8 25,00% 2 5,13% 2 6,25% 2 6,90%

Muito difícil 5 15,63% 2 5,13% 2 6,25% 0 0,00%

Total 32 100,00% 39 100,00% 32 100,00% 29 100,00%

Masculino Feminino Masculino Feminino

5º ano 6º ano

 
 

 

P. 5. Atualmente, lês com:  

fi % fi % fi % fi %

Facilidade 24 42,86% 33 45,83% 24 42,86% 24 45,28%

Dificuldade 8 14,29% 6 8,33% 8 14,29% 5 9,43%

Correção 24 42,86% 23 31,94% 12 21,43% 22 41,51%

Fluência 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Expressividade 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Respeito pela

pontuação
0 0,00% 10 13,89% 12 21,43% 2 3,77%

Total 56 100,00% 72 100,00% 56 100,00% 53 100,00%

5º ano 6º ano

Masculino Feminino Masculino Feminino

 
 

 

 

P. 6. Quando começaste a ler livros sozinho? 

fi % fi % fi % fi %

1.º Ano 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.º Ano 0 0,00% 12 30,77% 2 6,25% 5 17,24%

3.º Ano 24 75,00% 21 53,85% 24 75,00% 22 75,86%

4.º Ano 8 25,00% 6 15,38% 6 18,75% 2 6,90%

Total 32 100,00% 39 100,00% 32 100,00% 29 100,00%

5º ano 6º ano

Masculino Feminino Masculino Feminino

 
 

 

P. 7. Quantos livros já leste, exceptuando os livros de leitura obrigatória do PNL?  

fi % fi % fi % fi %

Nenhum 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Entre 1 e 5 2 6,25% 2 5,13% 0 0,00% 0 0,00%

Entre 6 e 10 10 31,25% 11 28,21% 1 3,13% 0 0,00%

Entre 11 e 20 16 50,00% 16 41,03% 8 25,00% 2 6,90%

Entre 21 e 30 2 6,25% 8 20,51% 11 34,38% 21 72,41%

Mais de 30 2 6,25% 2 5,13% 12 37,50% 6 20,69%

Total 32 100,00% 39 100,00% 32 100,00% 29 100,00%

5º ano 6º ano

Masculino Feminino Masculino Feminino
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P. 8. Quantos livros de leitura obrigatória (do PNL) leste este ano?  

fi % fi % fi % fi %

Nenhum livro 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1 Livro 0 0,00% 2 5,13% 2 6,25% 1 3,45%

2 Livros 8 25,00% 11 28,21% 12 37,50% 1 3,45%

3 Livros 22 68,75% 16 41,03% 18 56,25% 27 93,10%

4 Livros 2 6,25% 8 20,51% 0 0,00% 0 0,00%

Mais de 4 Livros 0 0,00% 2 5,13% 0 0,00% 0 0,00%

Total 32 100,00% 39 100,00% 32 100,00% 29 100,00%

5º ano 6º ano

Masculino Feminino Masculino Feminino

 
 

P. 9. Gostas de ler?  

fi % fi % fi % fi %

Muito 22 68,75% 18 46,15% 12 37,50% 17 58,62%

Razoavelmente 8 25,00% 12 30,77% 18 56,25% 10 34,48%

Pouco 2 6,25% 6 15,38% 2 6,25% 2 6,90%

Nada 0 0,00% 3 7,69% 0 0,00% 0 0,00%

Total 32 100,00% 39 100,00% 32 100,00% 29 100,00%

5º ano 6º ano

Masculino Feminino Masculino Feminino

 
 

 

P. 9.1. Se escolheste “pouco” ou “nada”, indica o(s) motivo(s) por que não gostas de ler.  

fi % fi % fi % fi %

É uma atividade

aborrecida
0 0,00% 6 14,63% 2 25,00% 2 20,00%

Cansa a vista e faz dor

de cabeça
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Demora muito tempo e

não tenho paciência
2 50,00% 9 21,95% 2 25,00% 1 10,00%

Normalmente não

compreendo o que leio
0 0,00% 6 14,63% 0 0,00% 2 20,00%

Não gosto dos livros de

leitura obrigatória
2 50,00% 7 17,07% 1 12,50% 2 20,00%

Porque sou obrigado a

ler os livros do PNL, não

tenho vontade de

escolher outros.

0 0,00% 7 17,07% 1 12,50% 1 10,00%

Ninguém me motiva a ler 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Nunca encontrei um livro

de que gostasse muito
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Não leio bem          0 0,00% 6 14,63% 2 25,00% 2 20,00%

Nenhum tema me

interessa
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Prefiro ocupar-me com

outras tarefas
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Outro 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total 4 100,00% 41 100,00% 8 100,00% 10 100,00%

Feminino Masculino Feminino

5º ano 6º ano

Masculino
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P. 9.2. Se escolheste “muito” ou “razoavelmente”, indica as razões por que gostas de ler. 

fi % fi % fi % fi %

Influência dos professores 28 37,84% 28 51,85% 28 57,14% 27 45,76%

Influência dos amigos 10 13,51% 14 25,93% 10 20,41% 5 8,47%

Influência dos pais ou outros 

familiares
2 2,70% 2 3,70% 1 2,04% 1 1,69%

Porque na turma falamos de

leituras e quero

acompanhar as conversas

26 35,14% 2 3,70% 2 4,08% 10 16,95%

Porque divirto-me a ler 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Para aprender coisas novas 8 10,81% 8 14,81% 8 16,33% 16 27,12%

Outro 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total 74 100,00% 54 100,00% 49 100,00% 59 100,00%

5º ano 6º ano

Masculino Feminino Masculino Feminino

 
 

 

P. 10. Quanto tempo por dia dedicas, em média, à leitura (livros, jornais, revistas ou documentos 

online)?  

fi % fi % fi % fi %

Nenhum 0 0,00% 2 5,13% 1 3,13% 0 0,00%

Menos de meia hora 4 12,50% 12 30,77% 5 15,63% 2 6,90%

Entre meia e uma hora 22 68,75% 18 46,15% 18 56,25% 10 34,48%

Entre 2 e 3 horas 6 18,75% 7 17,95% 8 25,00% 17 58,62%

Mais de 3 horas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total 32 100,00% 39 100,00% 32 100,00% 29 100,00%

5º ano 6º ano

Masculino Feminino Masculino Feminino

 
 

 

P. 11. Assinala as situações com as quais te identificas quando tens um livro para ler: 

fi % fi % fi % fi %

Ter um livro e não o ler 0 0,00% 2 2,47% 0 0,00% 2 3,28%

Deixar o livro a meio 0 0,00% 5 6,17% 0 0,00% 2 3,28%

Saltar páginas do livro 4 6,06% 5 6,17% 2 5,56% 1 1,64%

Ler o princípio e passar

para o final do livro
1 1,52% 6 7,41% 1 2,78% 1 1,64%

Não parar a leitura

enquanto não lês o livro

todo

10 15,15% 18 22,22% 18 50,00% 22 36,07%

Ler o mesmno livro 2 ou

mais vezes
1 1,52% 4 4,94% 4 11,11% 5 8,20%

Ler mais do que um único

livro ao mesmo tempo
3 4,55% 2 2,47% 2 5,56% 5 8,20%

Fazer anotações no livro 8 12,12% 3 3,70% 1 2,78% 5 8,20%

Sublinhar expressões 3 4,55% 4 4,94% 3 8,33% 2 3,28%

Ler em voz alta 5 7,58% 2 2,47% 3 8,33% 1 1,64%

Ouvir música enquanto lês 10 15,15% 6 7,41% 1 2,78% 2 3,28%

Ver televisão enquanto lês 1 1,52% 1 1,23% 0 0,00% 4 6,56%

Estar online, em chats ou

redes sociais, enquanto lês 

um livro

2 3,03% 4 4,94% 1 2,78% 1 1,64%

Preencher a ficha do

Passaporte da leitura
18 27,27% 19 23,46% 0 0,00% 8 13,11%

Outro 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total 66 100,00% 81 100,00% 36 100,00% 61 100,00%

5º ano 6º ano

Masculino Feminino Masculino Feminino
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P. 12. Ao leres um livro:  

fi % fi % fi % fi %

Lês rapidamente 18 39,13% 18 34,62% 18 39,13% 22 61,11%

Muitas vezes abandonas 

a leitura, sobretudo

quando o livro não é

como tu imaginavas

1 2,17% 2 3,85% 3 6,52% 2 5,56%

Mesmo quando a leitura

não é uma experiência

muito marcante, fazes

questão de terminar a

leitura

12 26,09% 16 30,77% 10 21,74% 5 13,89%

Entras na história e

transformas-te numa

das personagens

6 13,04% 8 15,38% 2 4,35% 1 2,78%

Emocionas-te 8 17,39% 6 11,54% 10 21,74% 5 13,89%

Ficas indiferente 1 2,17% 2 3,85% 3 6,52% 1 2,78%

Total 46 100,00% 52 100,00% 46 100,00% 36 100,00%

5º ano 6º ano

Masculino Feminino Masculino Feminino

 
 

 

P. 13. A melhor forma de ler um livro é:  

fi % fi % fi % fi %

Rapidamente, para poder

ler outro de seguida
18 39,13% 18 39,13% 18 46,15% 22 48,89%

Ler ao mesmo tempo que 

um amigo, para poder

trocar ideias sobre a

leitura

10 21,74% 12 26,09% 7 17,95% 10 22,22%

Tranquilamente, ou seja,

sempre que tiver um

bocado de tempo para

dedicar à leitura

12 26,09% 10 21,74% 11 28,21% 11 24,44%

Absorvendo bem a

história, prestando

bastante atenção à

forma como o autor

escreve e transportando-

me a cada momento para 

a época em que a

história foi escrita

6 13,04% 6 13,04% 3 7,69% 2 4,44%

Total 46 100,00% 46 100,00% 39 100,00% 45 100,00%

Masculino Feminino Masculino Feminino

5º ano 6º ano

 
 

P. 14. Quando ouves falar de leitura, que palavras te vêm mais frequentemente à memória?  
 

fi % fi % fi % fi %

Satisfação 22 16,42% 18 12,77% 20 15,87% 22 19,64%

Utilidade 18 13,43% 18 12,77% 0 0,00% 7 6,25%

Contrariedade 0 0,00% 2 1,42% 3 2,38% 1 0,89%

Dificuldade 2 1,49% 2 1,42% 3 2,38% 2 1,79%

Diversão 12 8,96% 11 7,80% 2 1,59% 12 10,71%

Inultilidade 0 0,00% 2 1,42% 0 0,00% 2 1,79%

Obrigação 2 1,49% 2 1,42% 3 2,38% 2 1,79%

Compreensão 13 9,70% 18 12,77% 18 14,29% 12 10,71%

Fuga 2 1,49% 2 1,42% 3 2,38% 2 1,79%

Conhecimento 21 15,67% 22 15,60% 28 22,22% 10 8,93%

Estudo 2 1,49% 6 4,26% 18 14,29% 15 13,39%

Desistência 1 0,75% 2 1,42% 3 2,38% 2 1,79%

Aprendizagem 28 20,90% 22 15,60% 21 16,67% 17 15,18%

Imposição 1 0,75% 2 1,42% 3 2,38% 1 0,89%

Imaginação 10 7,46% 12 8,51% 1 0,79% 5 4,46%

Total 134 100,00% 141 100,00% 126 100,00% 112 100,00%

5º ano 6º ano

Masculino Feminino Masculino Feminino
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P. 15. Como sabes, as pessoas lêem por diversos motivos. Assinala as frases que melhor se aplicam 

a ti. 

fi % fi % fi % fi %

É um instrumento útil

para a vida
8 6,96% 12 9,68% 4 4,55% 22 18,80%

Ensina-me sobre

realidades e pessoas

que desconheço

10 8,70% 12 9,68% 6 6,82% 1 0,85%

Ajuda-me a

compreender melhor o

mundo

18 15,65% 18 14,52% 8 9,09% 17 14,53%

Ajuda-me a alcançar

mais sucesso escolar
26 22,61% 28 22,58% 18 20,45% 22 18,80%

Ajuda-me a escrever

melhor
22 19,13% 29 23,39% 20 22,73% 20 17,09%

Sou obrigado a ler 2 1,74% 2 1,61% 3 3,41% 2 1,71%

Sinto prazer na leitura 18 15,65% 10 8,06% 18 20,45% 22 18,80%

A leitura é tema de

conversa com os meus

amigos e colegas de

turma

10 8,70% 11 8,87% 10 11,36% 10 8,55%

A leitura é tema de

conversa com os meus

pais e outros familiares

1 0,87% 2 1,61% 1 1,14% 1 0,85%

Total 115 100,00% 124 100,00% 88 100,00% 117 100,00%

5º ano 6º ano

Masculino Feminino Masculino Feminino

 
 

P. 16. Quantos livros existem em tua casa?  

fi % fi % fi % fi %

Nenhum 2 6,25% 2 5,13% 2 6,25% 2 6,90%

Até 20 livros 12 37,50% 12 30,77% 12 37,50% 8 27,59%

Entre 20 e 50 livros 18 56,25% 18 46,15% 18 56,25% 17 58,62%

Entre 51 e 100 livros 0 0,00% 7 17,95% 0 0,00% 2 6,90%

Entre 101 e 300 livros 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Entre 301 e 500 Livros 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Mais de 500 livros 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total 32 100,00% 39 100,00% 32 100,00% 29 100,00%

Masculino Feminino Masculino Feminino

5º ano 6º ano

 
 

P. 17. Assinala a resposta, que corresponde ao número de livros que te ofereceram nos últimos doze 

meses: 
 

fi % fi % fi % fi %

Nenhum livro 11 34,38% 12 30,77% 12 37,50% 12 41,38%

1 Livro 12 37,50% 18 46,15% 12 37,50% 15 51,72%

2 Livros 8 25,00% 8 20,51% 6 18,75% 2 6,90%

3 Livros 1 3,13% 1 2,56% 2 6,25% 0 0,00%

4 Livros 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Mais de 4 Livros 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total 32 100,00% 39 100,00% 32 100,00% 29 100,00%

Masculino Feminino Masculino Feminino

5º ano 6º ano
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P. 17.1. Quem te ofereceu esse(s) livros?  

fi % fi % fi % fi %

Pais 10 47,62% 18 64,29% 13 50,00% 26 89,66%

Outros familiares 9 42,86% 8 28,57% 11 42,31% 2 6,90%

Amigos 2 9,52% 2 7,14% 2 7,69% 1 3,45%

Total 21 100,00% 28 100,00% 26 100,00% 29 100,00%

Masculino Feminino Masculino Feminino

5º ano 6º ano

 
 

 

P. 18. Seleciona a opção que corresponde à frequência com que te sucedem as situações seguintes: 
 Ouvir familiares falarem de livros que lêem  

fi % fi % fi % fi %

Muitas Vezes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Algumas Vezes 0 0,00% 0 0,00% 1 3,13% 0 0,00%

Raramente 2 6,25% 2 5,13% 2 6,25% 2 6,90%

Nunca 30 93,75% 37 94,87% 29 90,63% 27 93,10%

Total 32 100,00% 39 100,00% 32 100,00% 29 100,00%

Masculino Feminino Masculino Feminino

5º ano 6º ano

 
 

Ir com familiares a livrarias 

fi % fi % fi % fi %

Muitas Vezes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Algumas Vezes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Raramente 1 3,13% 1 2,56% 2 6,25% 2 6,90%

Nunca 31 96,88% 38 97,44% 30 93,75% 27 93,10%

Total 32 100,00% 39 100,00% 32 100,00% 29 100,00%

Masculino Feminino Masculino Feminino

5º ano 6º ano

 
 

 

 

 

Ir com familiares a bibliotecas 

fi % fi % fi % fi %

Muitas Vezes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Algumas Vezes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Raramente 0 0,00% 0 0,00% 1 3,13% 0 0,00%

Nunca 32 100,00% 39 100,00% 31 96,88% 29 100,00%

Total 32 100,00% 39 100,00% 32 100,00% 29 100,00%

Masculino Feminino Masculino Feminino

5º ano 6º ano

 
 

Ouvir familiares a contar histórias 

fi % fi % fi % fi %

Muitas Vezes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Algumas Vezes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Raramente 1 3,13% 1 2,56% 1 3,13% 2 6,90%

Nunca 31 96,88% 38 97,44% 31 96,88% 27 93,10%

Total 32 100,00% 39 100,00% 32 100,00% 29 100,00%

Masculino Feminino Masculino Feminino

5º ano 6º ano
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Ouvir familiares a ler em voz alta 

fi % fi % fi % fi %

Muitas Vezes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Algumas Vezes 1 3,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Raramente 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Nunca 31 96,88% 39 100,00% 32 100,00% 29 100,00%

Total 32 100,00% 39 100,00% 32 100,00% 29 100,00%

Masculino Feminino Masculino Feminino

5º ano 6º ano

 
 

Ver familiares a ler  

fi % fi % fi % fi %

Muitas Vezes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Algumas Vezes 2 6,25% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Raramente 0 0,00% 1 2,56% 1 3,13% 2 6,90%

Nunca 30 93,75% 38 97,44% 31 96,88% 27 93,10%

Total 32 100,00% 39 100,00% 32 100,00% 29 100,00%

Masculino Feminino Masculino Feminino

5º ano 6º ano

 
 

 

P. 19. Com que frequência falas em casa sobre os livros que lês? 

fi % fi % fi % fi %

Todos os dias ou

quase todos os dias
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Uma a duas vezes

por semana
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Uma a duas vezes

por mês
1 3,13% 1 2,56% 1 3,13% 0 0,00%

Quase nunca 3 9,38% 1 2,56% 1 3,13% 2 6,90%

Nunca 28 87,50% 37 94,87% 30 93,75% 27 93,10%

Total 32 100,00% 39 100,00% 32 100,00% 29 100,00%

Masculino Feminino Masculino

5º ano 6º ano

 
 

 

P. 20. Com quem falas sobre o que lês?  

fi % fi % fi % fi %

Mãe 1 2,04% 2 3,39% 1 1,72% 0 0,00%

Pai 0 0,00% 2 3,39% 1 1,72% 0 0,00%

Avô/avó 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Irmão/Irmã 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Amigo(a) 10 20,41% 0 0,00% 10 17,24% 10 17,86%

Professor(a) 28 57,14% 34 57,63% 28 48,28% 27 48,21%

Bibliotecário(a) 8 16,33% 19 32,20% 16 27,59% 17 30,36%

Com ninguém 2 4,08% 2 3,39% 2 3,45% 2 3,57%

Total 49 100,00% 59 100,00% 58 100,00% 56 100,00%

Masculino Feminino Masculino Feminino

5º ano 6º ano
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P. 21. Nos últimos 12 meses, quantas vezes foste:  

fi % fi % fi % fi %

Ao cinema 3 3,61% 2 2,63% 2 2,06% 1 1,20%

Ao teatro 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Museus 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Exposições 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Livrarias 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

A um bailado    0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Espetáculos 

desportivos
8 9,64% 0 0,00% 6 6,19% 1 1,20%

Biblioteca Pública 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Biblioteca da

Escola
28 33,73% 34 44,74% 32 32,99% 26 31,33%

A um concerto de

música popular
18 21,69% 4 5,26% 28 28,87% 26 31,33%

A um concerto de

música clássica
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

A feiras/festas

populares
26 31,33% 36 47,37% 29 29,90% 29 34,94%

Total 83 100,00% 76 100,00% 97 100,00% 83 100,00%

5º ano 6º ano

FemininoMasculino Masculino Feminino

 
 

 

P. 22. Imagina que vais fazer uma viagem de 10 dias. Que objetos desejarias levar contigo? 

fi % fi % fi % fi %

Telemóvel 32 28,07% 39 28,89% 32 28,07% 29 26,13%

Consola 5 4,39% 2 1,48% 6 5,26% 0 0,00%

Computador 28 24,56% 19 14,07% 32 28,07% 17 15,32%

Jogos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Livros 13 11,40% 24 17,78% 12 10,53% 19 17,12%

Revistas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

MP3 /leitor de

CD/iPod
4 3,51% 12 8,89% 4 3,51% 29 26,13%

Internet móvel ou 

outro acesso à

internet

32 28,07% 39 28,89% 28 24,56% 17 15,32%

Total 114 100,00% 135 100,00% 114 100,00% 111 100,00%

Masculino Feminino Masculino Feminino

5º ano 6º ano

 

 

 

P. 23. Quanto tempo passas na Internet por dia?  

fi % fi % fi % fi %

Nenhum 2 6,25% 14 35,90% 3 9,38% 6 20,69%

Menos de meia hora 12 37,50% 18 46,15% 6 18,75% 10 34,48%

Entre meia e uma hora 14 43,75% 2 5,13% 12 37,50% 12 41,38%

Entre 2 e 3 horas 4 12,50% 5 12,82% 11 34,38% 1 3,45%

Mais de 3 horas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total 32 100,00% 39 100,00% 32 100,00% 29 100,00%

Masculino Feminino Masculino Feminino

5º ano 6º ano
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P. 24. Que tarefas realizas na internet?  

fi % fi % fi % fi %

Acedo a informação

para a realização de

trabalhos de

pesquisa

12 17,14% 28 38,89% 12 21,05% 22 41,51%

Faço download de

livros e realizo

leituras online

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Acedo ao e email 12 17,14% 18 25,00% 18 31,58% 17 32,08%

Inscrevo-me em

jogos
18 25,71% 4 5,56% 8 14,04% 6 11,32%

Comunico em Redes

Sociais
16 22,86% 10 13,89% 9 15,79% 6 11,32%

Leio notícias 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Acedo a filmes 12 17,14% 12 16,67% 10 17,54% 2 3,77%

Outras 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total 70 100,00% 72 100,00% 57 100,00% 53 100,00%

Masculino Feminino Masculino Feminino

5º ano 6º ano

 
 

 

P. 25. Se tiveres de ler algum livro, que género preferes? 

fi % fi % fi % fi %

Aventura 30 93,75% 28 63,64% 28 87,50% 27 93,10%

Drama 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Policial 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Romance 2 6,25% 14 31,82% 0 0,00% 2 6,90%

Poesia 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

BD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Ficção 

Científica   
0 0,00% 2 4,55% 4 12,50% 0 0,00%

Outro 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total 32 100,00% 44 100,00% 32 100,00% 29 100,00%

Masculino Feminino Masculino Feminino

5º ano 6º ano

 
 

P. 26. Quais os temas que mais te interessam? 

fi % fi % fi % fi %

Religião 5 7,69% 3 7,69% 0 0,00% 0 0,00%

Desporto 2 3,08% 0 0,00% 22 68,75% 0 0,00%

Amizade 28 43,08% 12 30,77% 6 18,75% 17 43,59%

Arte 1 1,54% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Natureza 4 6,15% 4 10,26% 1 3,13% 0 0,00%

História 3 4,62% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Adolescência 22 33,85% 20 51,28% 3 9,38% 22 56,41%

Outro 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total 65 100,00% 39 100,00% 32 100,00% 39 100,00%

Masculino Feminino Masculino Feminino

5º ano 6º ano
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P. 27. Para escolher um livro para ler, tu:  

fi % fi % fi % fi %

Pedes sugestões aos

teus amigos que leem

muito

10 17,86% 4 5,00% 3 5,45% 0 0,00%

Vais à internet

pesquisar para ver

quais os livros que

mais se têm vendido

no mundo

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Procuras na

biblioteca da escola

ou da tua família

18 32,14% 36 45,00% 18 32,73% 29 41,43%

Não precisas pensar

muito, pois há sempre

vários livros que já

selecionaste para ler

2 3,57% 0 0,00% 4 7,27% 0 0,00%

Pedes sugestões na

biblioteca da tua

escola

16 28,57% 28 35,00% 18 32,73% 29 41,43%

Segues as sugestões

do blogue do

Passaporte da Leitura 

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Orientas-te pelas

novidades da tua

biblioteca

10 17,86% 12 15,00% 12 21,82% 12 17,14%

Outro 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total 56 100,00% 80 100,00% 55 100,00% 70 100,00%

Masculino Feminino Masculino Feminino

5º ano 6º ano

 
 

P. 28. Que livro mais te marcou? 

P. 28.1. Porquê?  

fi % fi % fi % fi %

É um clássico, de um

autor muito

prestigiado. Ninguém

pode deixar de o ler

10 35,71% 2 6,45% 3 100,00% 4 15,38%

Eu não tenho um livro

específico, mas há

alguns que me

marcaram bastante 

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Trouxe-me 

informação sobre

culturas diferentes e

coisas que não

conhecia, 

estimulando a minha

imaginação

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 22 84,62%

É supermoderno 18 64,29% 29 93,55% 0 0,00% 0 0,00%

Outro 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total 28 100,00% 31 100,00% 3 100,00% 26 100,00%

Masculino Feminino Masculino Feminino

5º ano 6º ano
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Anexo  J Tratamento Estatístico do Questionário «Perfil de Leitor» 

Alunos do 3º Ciclo com Contrato de Leitura 

 

Género 

 

 
Habilitações literárias (escolaridade) dos pais.  

fi % fi % fi % fi % fi % fi % fi % fi % fi % fi % fi % fi %

Não sabe ler nem escrever 1 5,00% 1 5,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 4,00% 1 4,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 5,26% 2 10,53% 0 0,00% 0 0,00%

1º ciclo 4 20,00% 3 15,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 12,00% 2 8,00% 1 9,09% 1 9,09% 2 10,53% 1 5,26% 0 0,00% 0 0,00%

2º ciclo 10 50,00% 6 30,00% 0 0,00% 0 0,00% 12 48,00% 6 24,00% 5 45,45% 4 36,36% 10 52,63% 3 15,79% 2 28,57% 4 57,14%

3º ciclo 4 20,00% 8 40,00% 1 100,00% 1 100,00% 8 32,00% 14 56,00% 5 45,45% 6 54,55% 6 31,58% 13 68,42% 5 71,43% 2 28,57%

Ensino secundário 1 5,00% 2 10,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 4,00% 2 8,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 14,29%

Curso profissional 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Bacharelato 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Licenciatura 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Pós-Graduação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Curso de especialização 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Mestrado 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Doutoramento 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total 20 100,00% 20 100,00% 1 100,00% 1 100,00% 25 100,00% 25 100,00% 11 100,00% 11 100,00% 19 100,00% 19 100,00% 7 100,00% 7 100,00%

Pai Mãe

7º ano 8º ano

Masculino Feminino Masculino Feminino

Pai Mãe Pai Mãe Pai Mãe Pai Mãe

9º ano

Masculino Feminino

Pai Mãe

 
 

 
P. 1. Liam-te histórias quando eras pequeno?  

fi % fi % fi % fi % fi % fi %

Sim 2 10,00% 0 0,00% 3 12,00% 2 18,18% 3 15,79% 1 14,29%

Não 18 90,00% 1 100,00% 22 88,00% 9 81,82% 16 84,21% 6 85,71%

Total 20 100,00% 1 100,00% 25 100,00% 11 100,00% 19 100,00% 7 100,00%

Feminino Feminino Feminino

7º ano

Masculino

9º ano8º ano

MasculinoMasculino

 
 

P. 1.1. Se sim, com que frequência isso acontecia? 

fi % fi % fi % fi % fi % fi %

Frequentemente 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 33,33% 0 0,00%

Às vezes 2 100,00% 0 0,00% 2 66,67% 2 100,00% 0 0,00% 1 100,00%

Raramente 0 0,00% 0 0,00% 1 33,33% 0 0,00% 2 66,67% 0 0,00%

Total 2 100,00% 0 0,00% 3 100,00% 2 100,00% 3 100,00% 1 100,00%

8º ano

Feminino

7º ano 9º ano

Masculino FemininoMasculino Feminino Masculino

 
 

P. 1.2. Quem as lia?  

fi % fi % fi % fi % fi % fi %

Mãe 2 100,00% 0 0,00% 3 100,00% 2 100,00% 3 100,00% 1 100,00%

Pai 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Outro 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total 2 100,00% 0 0,00% 3 100,00% 2 100,00% 3 100,00% 1 100,00%

Masculino Feminino MasculinoFeminino

7º ano 9º ano

Masculino Feminino

8º ano
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P. 1.3. Que género(s) de livros te liam?  

fi % fi % fi % fi % fi % fi %

Contos 

tradicionais
2 100,00% 0 0,00% 3 100,00% 0 0,00% 3 100,00% 0 0,00%

Lengalengas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Fábulas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Histórias infantis 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 100,00% 0 0,00% 1 100,00%

Religiosos ou

textos   da Bíblia
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Poesia 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Outro 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total 2 100,00% 0 0,00% 3 100,00% 2 100,00% 3 100,00% 1 100,00%

Masculino Feminino MasculinoFeminino

7º ano 9º ano

Masculino Feminino

8º ano

 
 

 

P. 1.4. Gostavas desses momentos?  

fi % fi % fi % fi % fi % fi %

Sim 2 100,00% 0 0,00% 1 33,33% 2 100,00% 0 0,00% 1 100,00%

Às vezes 0 0,00% 0 0,00% 2 66,67% 0 0,00% 3 100,00% 0 0,00%

Não 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total 2 100,00% 0 0,00% 3 100,00% 2 100,00% 3 100,00% 1 100,00%

Masculino Feminino MasculinoFeminino

7º ano 9º ano

Masculino Feminino

8º ano

 
 

P. 2. Frequentaste o Jardim de Infância? 

fi % fi % fi % fi % fi % fi %

Sim 6 30,00% 1 100,00% 2 66,67% 9 81,82% 13 68,42% 6 85,71%

Não 14 70,00% 0 0,00% 1 33,33% 2 18,18% 6 31,58% 1 14,29%

Total 20 100,00% 1 100,00% 3 100,00% 11 100,00% 19 100,00% 7 100,00%

FemininoFeminino

7º ano 8º ano

Masculino

9º ano

Masculino FemininoMasculino

 
 

 

P. 2.1. Se sim, em que tipo de atividades de leitura participaste? 

fi % fi % fi % fi % fi % fi %

Encontros com

escritores
0 0,00% 0 0,00% 1 16,67% 2 7,69% 2 7,41% 1 8,33%

Leitura de um livro

e a sua partilha

com os colegas

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Hora do Conto 6 85,71% 1 50,00% 2 33,33% 11 42,31% 13 48,15% 5 41,67%

Momentos de

leitura promovidos

com o envolvimento 

dos pais

1 14,29% 0 0,00% 1 16,67% 2 7,69% 2 7,41% 0 0,00%

Biblioteca de Turma 0 0,00% 1 50,00% 2 33,33% 11 42,31% 10 37,04% 6 50,00%

Outras 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total 7 100,00% 2 100,00% 6 100,00% 26 100,00% 27 100,00% 12 100,00%

FemininoFeminino

7º ano 8º ano

Masculino

9º ano

Masculino FemininoMasculino

 
 

P. 2.2. Gostavas dessas atividades? 

fi % fi % fi % fi % fi % fi %

Sim 1 16,67% 0 0,00% 0 0,00% 4 36,36% 3 50,00% 3 42,86%

Às Vezes 4 66,67% 1 100,00% 2 100,00% 5 45,45% 2 33,33% 3 42,86%

Não 1 16,67% 0 0,00% 0 0,00% 2 18,18% 1 16,67% 1 14,29%

Total 6 100,00% 1 100,00% 2 100,00% 11 100,00% 6 100,00% 7 100,00%

9º ano

Masculino Feminino

7º ano 8º ano

Masculino Feminino Masculino Feminino
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P. 3. E no 1.º Ciclo, em que atividades de leitura participaste?  

fi % fi % fi % fi % fi % fi %

Encontros com

escritores
1 3,13% 0 0,00% 2 5,26% 2 8,00% 2 5,13% 1 10,00%

Leitura de um livro

e a sua partilha

com os colegas

20 62,50% 1 33,33% 25 65,79% 11 44,00% 19 48,72% 7 70,00%

Hora do Conto 0 0,00% 1 33,33% 5 13,16% 1 4,00% 6 15,38% 0 0,00%

Momentos de

leitura promovidos

com o envolvimento 

dos pais

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 8,00% 2 5,13% 0 0,00%

Biblioteca de Turma 11 34,38% 1 33,33% 6 15,79% 9 36,00% 10 25,64% 2 20,00%

Outras 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total 32 100,00% 3 100,00% 38 100,00% 25 100,00% 39 100,00% 10 100,00%

FemininoFeminino

7º ano 8º ano

Masculino

9º ano

Masculino FemininoMasculino

 
 

 

P. 3.1. Gostavas dessas atividades?  

fi % fi % fi % fi % fi % fi %

Sim 10 50,00% 0 0,00% 5 20,00% 3 27,27% 3 15,79% 2 28,57%

Às vezes 4 20,00% 1 100,00% 14 56,00% 5 45,45% 10 52,63% 3 42,86%

Não 6 30,00% 0 0,00% 6 24,00% 3 27,27% 6 31,58% 2 28,57%

Total 20 100,00% 1 100,00% 25 100,00% 11 100,00% 19 100,00% 7 100,00%

Masculino Feminino

9º ano

Masculino Feminino Masculino

7º ano 8º ano

Feminino

 
 

 

P. 4. Como caracterizas a tua aprendizagem da leitura?  

fi % fi % fi % fi % fi % fi %

Muito fácil 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Fácil 0 0,00% 0 0,00% 2 8,00% 2 18,18% 2 10,53% 0 0,00%

Razoável 0 0,00% 0 0,00% 3 12,00% 2 18,18% 2 10,53% 0 0,00%

Difícil 6 30,00% 0 0,00% 5 20,00% 2 18,18% 5 26,32% 2 28,57%

Muito difícil 14 70,00% 1 100,00% 15 60,00% 5 45,45% 10 52,63% 5 71,43%

Total 20 100,00% 1 100,00% 25 100,00% 11 100,00% 19 100,00% 7 100,00%

FemininoFeminino

7º ano 8º ano

Masculino

9º ano

Masculino FemininoMasculino

 
 

 

P. 5. Atualmente, lês com:  

fi % fi % fi % fi % fi % fi %

Facilidade 2 10,00% 0 0,00% 2 7,41% 2 15,38% 2 9,52% 0 0,00%

Dificuldade 18 90,00% 1 100,00% 23 85,19% 9 69,23% 17 80,95% 7 100,00%

Correção 0 0,00% 0 0,00% 2 7,41% 2 15,38% 2 9,52% 0 0,00%

Fluência 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Expressividade 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Respeito pela

pontuação
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total 20 100,00% 1 100,00% 27 100,00% 13 100,00% 21 100,00% 7 100,00%

FemininoFeminino FemininoMasculino

7º ano 8º ano

Masculino

9º ano

Masculino
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P. 6. Quando começaste a ler livros sozinho?  

fi % fi % fi % fi % fi % fi %

1.º Ano 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.º Ano 0 0,00% 0 0,00% 2 8,00% 2 18,18% 2 10,53% 0 0,00%

3.º Ano 2 10,00% 0 0,00% 5 20,00% 2 18,18% 8 42,11% 3 42,86%

4.º Ano 18 90,00% 1 100,00% 18 72,00% 7 63,64% 9 47,37% 4 57,14%

Total 20 100,00% 1 100,00% 25 100,00% 11 100,00% 19 100,00% 7 100,00%

FemininoFeminino FemininoMasculino

7º ano 8º ano

Masculino

9º ano

Masculino

 
 

 

P. 7. Quantos livros já leste, exceptuando os livros de leitura obrigatória do PNL?  

fi % fi % fi % fi % fi % fi %

Nenhum 3 15,00% 1 100,00% 3 12,00% 0 0,00% 6 31,58% 0 0,00%

Entre 1 e 5 17 85,00% 0 0,00% 20 80,00% 11 100,00% 13 68,42% 7 100,00%

Entre 6 e 10 0 0,00% 0 0,00% 2 8,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Entre 11 e 20 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Entre 21 e 30 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Mais de 30 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total 20 100,00% 1 100,00% 25 100,00% 11 100,00% 19 100,00% 7 100,00%

FemininoFeminino FemininoMasculino

7º ano 8º ano

Masculino

9º ano

Masculino

 
 

 

P. 8. Quantos livros de leitura obrigatória (do PNL) leste este ano?  

fi % fi % fi % fi % fi % fi %

Nenhum livro 14 70,00% 1 100,00% 20 80,00% 11 100,00% 18 94,74% 7 100,00%

1 Livro 6 30,00% 0 0,00% 5 20,00% 0 0,00% 1 5,26% 0 0,00%

2 Livros 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

3 Livros 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

4 Livros 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Mais de 4 Livros 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total 20 100,00% 1 100,00% 25 100,00% 11 100,00% 19 100,00% 7 100,00%

7º ano 8º ano

Feminino

9º ano

Masculino Feminino Masculino Masculino Feminino

 
 

 

P. 9. Gostas de ler?  

fi % fi % fi % fi % fi % fi %

Muito 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Razoavelmente 0 0,00% 0 0,00% 2 8,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Pouco 6 30,00% 0 0,00% 8 32,00% 2 18,18% 2 10,53% 2 28,57%

Nada 14 70,00% 1 100,00% 15 60,00% 9 81,82% 17 89,47% 5 71,43%

Total 20 100,00% 1 100,00% 25 100,00% 11 100,00% 19 100,00% 7 100,00%

7º ano 8º ano 9º ano

Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino
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P. 9.1. Se escolheste “pouco” ou “nada”, indica o(s) motivo(s) por que não gostas de ler.  

fi % fi % fi % fi % fi % fi %

É uma atividade

aborrecida
20 21,28% 1 16,67% 23 20,00% 11 17,74% 19 18,45% 7 17,95%

Cansa a vista e faz dor de

cabeça
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Demora muito tempo e

não tenho paciência
14 14,89% 1 16,67% 20 17,39% 11 17,74% 19 18,45% 7 17,95%

Normalmente não

compreendo o que leio
18 19,15% 1 16,67% 22 19,13% 9 14,52% 17 16,50% 7 17,95%

Não gosto dos livros de

leitura obrigatória
20 21,28% 1 16,67% 18 15,65% 11 17,74% 17 16,50% 7 17,95%

Porque sou obrigado a ler

os livros do PNL, não

tenho vontade de

escolher outros.

18 19,15% 1 16,67% 18 15,65% 11 17,74% 17 16,50% 6 15,38%

Ninguém me motiva a ler 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Nunca encontrei um livro

de que gostasse muito
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Não leio bem          4 4,26% 1 16,67% 14 12,17% 9 14,52% 8 7,77% 5 12,82%

Nenhum tema me

interessa
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Prefiro ocupar-me com

outras tarefas
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 6 5,83% 0 0,00%

Outro 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total 94 100,00% 6 100,00% 115 100,00% 62 100,00% 103 100,00% 39 100,00%

FemininoMasculino

7º ano 8º ano

Feminino

9º ano

Masculino Feminino Masculino

 
 

P. 9.2. Se escolheste “muito” ou “razoavelmente”, indica as razões por que gostas de ler.  

fi % fi % fi % fi % fi % fi %

Influência dos professores 22 36,07% 33 34,38% 15 33,33% 16 40,00% 18 43,90% 19 41,30%

Influência dos amigos 4 6,56% 2 2,08% 3 6,67% 2 5,00% 3 7,32% 4 8,70%

Influência dos pais ou outros 

familiares
1 1,64% 1 1,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,17%

Porque na turma falamos de

leituras e quero

acompanhar as conversas

18 29,51% 16 16,67% 15 33,33% 10 25,00% 10 24,39% 15 32,61%

Porque divirto-me a ler 6 9,84% 20 20,83% 2 4,44% 10 25,00% 2 4,88% 4 8,70%

Para aprender coisas novas
10 16,39% 24 25,00% 10 22,22% 2 5,00% 8 19,51% 3 6,52%

Outro 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total 61 100,00% 96 100,00% 45 100,00% 40 100,00% 41 100,00% 46 100,00%

7º ano

Masculino Feminino Feminino Masculino Feminino

9º ano8º ano

Masculino

 
 

 

P. 10. Quanto tempo por dia dedicas, em média, à leitura (livros, jornais, revistas ou documentos online)?  

fi % fi % fi % fi % fi % fi %

Nenhum 8 40,00% 1 100,00% 16 64,00% 9 81,82% 6 31,58% 6 85,71%

Menos de meia hora 10 50,00% 0 0,00% 7 28,00% 2 18,18% 12 63,16% 1 14,29%

Entre meia e uma hora 0 0,00% 0 0,00% 2 8,00% 0 0,00% 1 5,26% 0 0,00%

Entre 2 e 3 horas 2 10,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Mais de 3 horas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total 20 100,00% 1 100,00% 25 100,00% 11 100,00% 19 100,00% 7 100,00%

7º ano 8º ano 9º ano

Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino
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P. 11. Assinala as situações com as quais te identificas quando tens um livro para ler:  

fi % fi % fi % fi % fi % fi %

Ter um livro e não o ler 20 31,25% 1 33,33% 25 22,94% 11 22,92% 19 33,33% 7 23,33%

Deixar o livro a meio 18 28,13% 1 33,33% 18 16,51% 11 22,92% 19 33,33% 7 23,33%

Saltar páginas do livro 2 3,13% 0 0,00% 22 20,18% 11 22,92% 17 29,82% 7 23,33%

Ler o princípio e passar

para o final do livro
18 28,13% 1 33,33% 23 21,10% 9 18,75% 2 3,51% 7 23,33%

Não parar a leitura

enquanto não lês o livro

todo

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Ler o mesmno livro 2 ou

mais vezes
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Ler mais do que um único

livro ao mesmo tempo
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Fazer anotações no livro 0 0,00% 0 0,00% 2 1,83% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Sublinhar expressões 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Ler em voz alta 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Ouvir música enquanto lês 0 0,00% 0 0,00% 6 5,50% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Ver televisão enquanto lês 4 6,25% 0 0,00% 10 9,17% 6 12,50% 0 0,00% 2 6,67%

Estar online, em chats ou

redes sociais, enquanto lês 

um livro

2 3,13% 0 0,00% 2 1,83% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Preencher a ficha do

Passaporteda leitura
0 0,00% 0 0,00% 1 0,92% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Outro 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total 64 100,00% 3 100,00% 109 100,00% 48 100,00% 57 100,00% 30 100,00%

7º ano 8º ano

Feminino

9º ano

Masculino Feminino Masculino Masculino Feminino

 
 

 

P. 12. Ao leres um livro:  

fi % fi % fi % fi % fi % fi %

Lês rapidamente 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Muitas vezes abandonas 

a leitura, sobretudo

quando o livro não é

como tu imaginavas

20 100,00% 1 100,00% 25 100,00% 11 100,00% 19 100,00% 7 100,00%

Mesmo quando a leitura

não é uma experiência

muito marcante, fazes

questão de terminar a

leitura

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Entras na história e

transformas-te numa

das personagens

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Emocionas-te 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Ficas indiferente 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total 20 100,00% 1 100,00% 25 100,00% 11 100,00% 19 100,00% 7 100,00%

7º ano 8º ano 9º ano

Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino
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P. 13. A melhor forma de ler um livro é: 

fi % fi % fi % fi % fi % fi %

Rapidamente, para poder

ler outro de seguida
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Ler ao mesmo tempo

que um amigo, para

poder trocar ideias sobre 

a leitura

20 100,00% 1 100,00% 25 100,00% 2 100,00% 16 100,00% 2 100,00%

Tranquilamente, ou seja,

sempre que tiver um

bocado de tempo para

dedicar à leitura

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Absorvendo bem a

história, prestando

bastante atenção à

forma como o autor

escreve e transportando-

me a cada momento

para a época em que a

história foi escrita

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total 20 100,00% 1 100,00% 25 100,00% 2 100,00% 16 100,00% 2 100,00%

Masculino Feminino

9º ano

Masculino Feminino Masculino

7º ano 8º ano

Feminino

 
 

P. 14. Quando ouves falar de leitura, que palavras te vêm mais frequentemente à memória?  

fi % fi % fi % fi % fi % fi %

Satisfação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Utilidade 0 0,00% 0 0,00% 2 1,21% 2 2,60% 3 2,00% 0 0,00%

Contrariedade 15 12,93% 1 14,29% 18 10,91% 11 14,29% 19 12,67% 7 14,89%

Dificuldade 18 15,52% 1 14,29% 16 9,70% 9 11,69% 17 11,33% 5 10,64%

Diversão 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Inultilidade 2 1,72% 0 0,00% 18 10,91% 0 0,00% 16 10,67% 0 0,00%

Obrigação 20 17,24% 1 14,29% 25 15,15% 11 14,29% 19 12,67% 7 14,89%

Compreensão 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,33% 0 0,00%

Fuga 3 2,59% 1 14,29% 17 10,30% 11 14,29% 19 12,67% 7 14,89%

Conhecimento 0 0,00% 0 0,00% 2 1,21% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Estudo 18 15,52% 1 14,29% 25 15,15% 11 14,29% 19 12,67% 7 14,89%

Desistência 20 17,24% 1 14,29% 18 10,91% 11 14,29% 17 11,33% 7 14,89%

Aprendizagem 0 0,00% 0 0,00% 2 1,21% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Imposição 20 17,24% 1 14,29% 22 13,33% 11 14,29% 19 12,67% 7 14,89%

Imaginação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total 116 100,00% 7 100,00% 165 100,00% 77 100,00% 150 100,00% 47 100,00%

7º ano 8º ano

Feminino

9º ano

Masculino Feminino Masculino Masculino Feminino

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 354 

P. 15. Como sabes, as pessoas lêem por diversos motivos. Assinala as frases que melhor se aplicam a ti.  

fi % fi % fi % fi % fi % fi %

É um instrumento útil

para a vida
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Ensina-me sobre

realidades e pessoas

que desconheço

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Ajuda-me a

compreender melhor o

mundo

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Ajuda-me a alcançar

mais sucesso escolar
2 10,00% 0 0,00% 2 11,76% 2 6,90% 2 9,52% 1 11,11%

Ajuda-me a escrever

melhor
0 0,00% 0 0,00% 2 11,76% 2 6,90% 2 9,52% 1 11,11%

Sou obrigado a ler 18 90,00% 1 100,00% 11 64,71% 23 79,31% 17 80,95% 7 77,78%

Sinto prazer na leitura 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

A leitura é tema de

conversa com os meus

amigos e colegas de

turma

0 0,00% 0 0,00% 2 11,76% 2 6,90% 0 0,00% 0 0,00%

A leitura é tema de

conversa com os meus

pais e outros familiares

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total 20 100,00% 1 100,00% 17 100,00% 29 100,00% 21 100,00% 9 100,00%

FemininoFeminino FemininoMasculino

7º ano 8º ano

Masculino

9º ano

Masculino

 
 

P. 16. Quantos livros existem em tua casa?  

fi % fi % fi % fi % fi % fi %

Nenhum 5 25,00% 0 0,00% 5 20,00% 6 54,55% 3 15,79% 2 28,57%

Até 20 livros 14 70,00% 1 100,00% 18 72,00% 5 45,45% 16 84,21% 5 71,43%

Entre 20 e 50 livros 1 5,00% 0 0,00% 2 8,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Entre 51 e 100 livros 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Entre 101 e 300 livros 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Entre 301 e 500 Livros 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Mais de 500 livros 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total 20 100,00% 1 100,00% 25 100,00% 11 100,00% 19 100,00% 7 100,00%

Masculino Feminino

7º ano 8º ano

Masculino Feminino

9º ano

Masculino Feminino

 
 

 

P. 17. Assinala a resposta, que corresponde ao número de livros que te ofereceram nos últimos doze meses:  

fi % fi % fi % fi % fi % fi %

Nenhum livro 16 80,00% 1 100,00% 20 80,00% 9 81,82% 16 84,21% 7 100,00%

1 Livro 3 15,00% 0 0,00% 3 12,00% 2 18,18% 2 10,53% 0 0,00%

2 Livros 1 5,00% 0 0,00% 2 8,00% 0 0,00% 1 5,26% 0 0,00%

3 Livros 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

4 Livros 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Mais de 4 Livros 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total 20 100,00% 1 100,00% 25 100,00% 11 100,00% 19 100,00% 7 100,00%

Masculino Feminino

9º ano

Masculino Feminino Masculino

7º ano 8º ano

Feminino
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P. 17.1. Quem te ofereceu esse(s) livros?  

fi % fi % fi % fi % fi % fi %

Pais 1 25,00% 0 0,00% 1 20,00% 0 0,00% 1 33,33% 0 0,00%

Outros familiares 1 25,00% 0 0,00% 3 60,00% 1 50,00% 0 0,00% 0 0,00%

Amigos 2 50,00% 0 0,00% 1 20,00% 1 50,00% 2 66,67% 0 0,00%

Total 4 100,00% 0 0,00% 5 100,00% 2 100,00% 3 100,00% 0 0,00%

Masculino Feminino

9º ano

Masculino Feminino Masculino

7º ano 8º ano

Feminino

 
 

 

P. 18. Seleciona a opção que corresponde à frequência com que te sucedem as situações seguintes: 

Ouvir familiares falarem de livros que lêem  

fi % fi % fi % fi % fi % fi %

Muitas Vezes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Algumas Vezes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Raramente 0 0,00% 0 0,00% 1 4,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Nunca 20 100,00% 1 100,00% 24 96,00% 11 100,00% 19 100,00% 7 100,00%

Total 20 100,00% 1 100,00% 25 100,00% 11 100,00% 19 100,00% 7 100,00%

Masculino Feminino

9º ano

Masculino Feminino Masculino

7º ano 8º ano

Feminino

 
 

Ir com familiares a livrarias 

fi % fi % fi % fi % fi % fi %

Muitas Vezes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Algumas Vezes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Raramente 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Nunca 20 100,00% 1 100,00% 25 100,00% 11 100,00% 19 100,00% 7 100,00%

Total 20 100,00% 1 100,00% 25 100,00% 11 100,00% 19 100,00% 7 100,00%

Masculino Feminino

9º ano

Masculino Feminino Masculino

7º ano 8º ano

Feminino

 
 

Ir com familiares a bibliotecas 

fi % fi % fi % fi % fi % fi %

Muitas Vezes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Algumas Vezes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Raramente 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Nunca 20 100,00% 1 100,00% 25 100,00% 11 100,00% 19 100,00% 7 100,00%

Total 20 100,00% 1 100,00% 25 100,00% 11 100,00% 19 100,00% 7 100,00%

Masculino Feminino

9º ano

Masculino Feminino Masculino

7º ano 8º ano

Feminino

 
 

Ouvir familiares a contar histórias 

fi % fi % fi % fi % fi % fi %

Muitas Vezes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Algumas Vezes 2 10,00% 0 0,00% 2 8,00% 0 0,00% 3 100,00% 0 0,00%

Raramente 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Nunca 18 90,00% 1 100,00% 23 92,00% 11 100,00% 0 0,00% 7 100,00%

Total 20 100,00% 1 100,00% 25 100,00% 11 100,00% 3 100,00% 7 100,00%

Masculino Feminino

9º ano

Masculino Feminino Masculino

7º ano 8º ano

Feminino
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Ouvir familiares a ler em voz alta 

fi % fi % fi % fi % fi % fi %

Muitas Vezes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Algumas Vezes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Raramente 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Nunca 20 100,00% 1 100,00% 25 100,00% 11 100,00% 19 100,00% 7 100,00%

Total 20 100,00% 1 100,00% 25 100,00% 11 100,00% 19 100,00% 7 100,00%

Masculino Feminino

9º ano

Masculino Feminino Masculino

7º ano 8º ano

Feminino

 
 

Ver familiares a ler 

fi % fi % fi % fi % fi % fi %

Muitas Vezes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Algumas Vezes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Raramente 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Nunca 20 100,00% 1 100,00% 25 100,00% 11 100,00% 19 100,00% 7 100,00%

Total 20 100,00% 1 100,00% 25 100,00% 11 100,00% 19 100,00% 7 100,00%

Masculino Feminino

9º ano

Masculino Feminino Masculino

7º ano 8º ano

Feminino

 
 

 

P. 19. Com que frequência falas em casa sobre os livros que lês? 

fi % fi % fi % fi % fi % fi %

Todos os dias ou

quase todos os dias
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Uma a duas vezes

por semana
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Uma a duas vezes

por mês
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Quase nunca 2 10,00% 0 0,00% 2 8,00% 0 0,00% 2 9,52% 0 0,00%

Nunca 18 90,00% 1 100,00% 23 92,00% 11 100,00% 19 90,48% 7 100,00%

Total 20 100,00% 1 100,00% 25 100,00% 11 100,00% 21 100,00% 7 100,00%

Masculino Feminino

7º ano 8º ano

Masculino Feminino

9º ano

Masculino Feminino

 
 

 

 

 

P. 20. Com quem falas sobre o que lês?  

fi % fi % fi % fi % fi % fi %

Mãe 2 6,06% 0 0,00% 2 6,25% 0 0,00% 2 7,69% 0 0,00%

Pai 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Avô/avó 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Irmão/Irmã 0 0,00% 0 0,00% 2 6,25% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Amigo(a) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Professor(a) 20 60,61% 0 0,00% 18 56,25% 2 15,38% 13 50,00% 5 71,43%

Bibliotecário(a) 11 33,33% 0 0,00% 5 15,63% 2 15,38% 5 19,23% 1 14,29%

Com ninguém 0 0,00% 1 100,00% 5 15,63% 9 69,23% 6 23,08% 1 14,29%

Total 33 100,00% 1 100,00% 32 100,00% 13 100,00% 26 100,00% 7 100,00%

7º ano 8º ano 9º ano

Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino
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P. 21. Nos últimos 12 meses, quantas vezes foste: 

fi % fi % fi % fi % fi % fi %

Ao cinema 2 2,67% 0 0,00% 3 3,26% 2 9,09% 3 4,76% 1 6,67%

Ao teatro 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Museus 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Exposições 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Livrarias 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

A um bailado    0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Espetáculos 

desportivos
14 18,67% 0 0,00% 23 25,00% 0 0,00% 17 26,98% 0 0,00%

Biblioteca Pública 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Biblioteca da

Escola
20 26,67% 1 50,00% 25 27,17% 11 50,00% 19 30,16% 7 46,67%

A um concerto de

música popular
19 25,33% 0 0,00% 18 19,57% 0 0,00% 6 9,52% 0 0,00%

A um concerto de

música clássica
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

A feiras/festas

populares
20 26,67% 1 50,00% 23 25,00% 9 40,91% 18 28,57% 7 46,67%

Total 75 100,00% 2 100,00% 92 100,00% 22 100,00% 63 100,00% 15 100,00%

Masculino Feminino Masculino Feminino

8º ano 9º ano

Masculino Feminino

7º ano

 
 

 

P. 22. Imagina que vais fazer uma viagem de 10 dias. Que objetos desejarias levar contigo?  

fi % fi % fi % fi % fi % fi %

Telemóvel 20 26,67% 1 50,00% 25 25,51% 11 33,33% 19 27,14% 7 43,75%

Consola 1 1,33% 0 0,00% 13 13,27% 0 0,00% 2 2,86% 0 0,00%

Computador 20 26,67% 0 0,00% 25 25,51% 11 33,33% 19 27,14% 2 12,50%

Jogos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,43% 0 0,00%

Livros 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Revistas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

MP3 /leitor de

CD/iPod
14 18,67% 0 0,00% 10 10,20% 0 0,00% 10 14,29% 0 0,00%

Internet móvel ou 

outro acesso à

internet

20 26,67% 1 50,00% 25 25,51% 11 33,33% 19 27,14% 7 43,75%

Total 75 100,00% 2 100,00% 98 100,00% 33 100,00% 70 100,00% 16 100,00%

Masculino Feminino

9º ano

Masculino Feminino Masculino

7º ano 8º ano

Feminino

 
 

P. 23. Quanto tempo passas na Internet por dia? 

fi % fi % fi % fi % fi % fi %

Nenhum 4 20,00% 1 100,00% 3 13,04% 6 54,55% 6 31,58% 3 42,86%

Menos de meia hora 6 30,00% 0 0,00% 18 78,26% 3 27,27% 3 15,79% 3 42,86%

Entre meia e uma hora 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 9,09% 10 52,63% 1 14,29%

Entre 2 e 3 horas 10 50,00% 0 0,00% 2 8,70% 1 9,09% 0 0,00% 0 0,00%

Mais de 3 horas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total 20 100,00% 1 100,00% 23 100,00% 11 100,00% 19 100,00% 7 100,00%

Masculino Feminino

9º ano

Masculino Feminino Masculino

7º ano 8º ano

Feminino

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 358 

P. 24. Que tarefas realizas na internet?  

fi % fi % fi % fi % fi % fi %

Acedo a informação

para a realização de

trabalhos de

pesquisa

1 2,22% 1 100,00% 2 3,85% 2 18,18% 2 6,67% 0 0,00%

Faço download de

livros e realizo

leituras online

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Acedo ao e email 16 35,56% 0 0,00% 22 42,31% 9 81,82% 13 43,33% 4 100,00%

Inscrevo-me em

jogos
8 17,78% 0 0,00% 6 11,54% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Comunico em Redes

Sociais
16 35,56% 0 0,00% 18 34,62% 0 0,00% 13 43,33% 0 0,00%

Leio notícias 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Acedo a filmes 4 8,89% 0 0,00% 4 7,69% 0 0,00% 2 6,67% 0 0,00%

Outras 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total 45 100,00% 1 100,00% 52 100,00% 11 100,00% 30 100,00% 4 100,00%

7º ano

FemininoFeminino FemininoMasculinoMasculino

8º ano

Masculino

9º ano

 
 

 

P. 25. Se tiveres de ler algum livro, que género preferes?  

fi % fi % fi % fi % fi % fi %

Aventura 20 95,24% 1 100,00% 23 92,00% 2 18,18% 19 82,61% 2 22,22%

Drama 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Policial 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 9 81,82% 2 8,70% 0 0,00%

Romance 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 7 77,78%

Poesia 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

BD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Ficção 

Científica   
1 4,76% 0 0,00% 2 8,00% 0 0,00% 2 8,70% 0 0,00%

Outro 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total 21 100,00% 1 100,00% 25 100,00% 11 100,00% 23 100,00% 9 100,00%

7º ano

FemininoFeminino FemininoMasculinoMasculino

8º ano

Masculino

9º ano

 
 

P. 26. Quais os temas que mais te interessam? 

fi % fi % fi % fi % fi % fi %

Religião 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Desporto 20 80,00% 0 0,00% 25 71,43% 0 0,00% 19 86,36% 0 0,00%

Amizade 4 16,00% 0 0,00% 4 11,43% 11 50,00% 2 9,09% 2 28,57%

Arte 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Natureza 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

História 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Adolescência 1 4,00% 1 100,00% 6 17,14% 11 50,00% 1 4,55% 5 71,43%

Outro 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total 25 100,00% 1 100,00% 35 100,00% 22 100,00% 22 100,00% 7 100,00%

7º ano 8º ano 9º ano

Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino
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P. 27. Para escolher um livro para ler, tu:  

fi % fi % fi % fi % fi % fi %

Pedes sugestões aos

teus amigos que leem

muito

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Vais à internet

pesquisar para ver

quais os livros que

mais se têm vendido

no mundo

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Procuras na

biblioteca da escola

ou da tua família

6 23,08% 0 0,00% 3 10,71% 11 35,48% 2 7,69% 1 25,00%

Não precisas pensar

muito, pois há sempre

vários livros que já

selecionaste para ler

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Pedes sugestões na

biblioteca da tua

escola

16 61,54% 1 50,00% 22 78,57% 11 35,48% 13 50,00% 1 25,00%

Segues as sugestões

do blogue do

Passaporte da Leitura 

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Orientas-te pelas

novidades da tua

biblioteca

4 15,38% 1 50,00% 3 10,71% 9 29,03% 11 42,31% 2 50,00%

Outro 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total 26 100,00% 2 100,00% 28 100,00% 31 100,00% 26 100,00% 4 100,00%

Masculino Feminino

9º ano

Masculino Feminino Masculino

7º ano 8º ano

Feminino

 
 

P. 28. Que livro mais te marcou?  

P. 28.1. Porquê?  

fi % fi % fi % fi % fi % fi %

É um clássico, de um

autor muito

prestigiado. Ninguém

pode deixar de o ler

8 100,00% 0 0,00% 6 100,00% 3 100,00% 6 100,00% 3 100,00%

Eu não tenho um livro

específico, mas há

alguns que me

marcaram bastante 

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Trouxe-me 

informação sobre

culturas diferentes e

coisas que não

conhecia, 

estimulando a minha

imaginação

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

É supermoderno 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Outro 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total 8 100,00% 0 0,00% 6 100,00% 3 100,00% 6 100,00% 3 100,00%

Masculino Feminino

9º ano

Masculino Feminino Masculino

7º ano 8º ano

Feminino
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Anexo  K Tratamento Estatístico do Questionário «Perfil de Leitor» 

 

Alunos do 3º Ciclo sem Contrato de Leitura 

 

Género 

fi % fi % fi %

Masculino 30 45,45% 19 48,72% 23 48,94%

Feminino 36 54,55% 20 51,28% 24 51,06%

Total 66 100,00% 39 100,00% 47 100,00%

9º ano

Quant. Quant. Quant.

7º ano 8º ano

 

 

Habilitações literárias (escolaridade) dos pais. 

fi % fi % fi % fi % fi % fi % fi % fi % fi % fi % fi % fi %

Não sabe ler nem escrever 1 3,33% 0 0,00% 1 2,78% 0 0,00% 1 5,26% 0 0,00% 1 5,00% 0 0,00% 1 4,35% 1 4,35% 0 0,00% 0 0,00%

1º ciclo 3 10,00% 2 6,67% 4 11,11% 3 8,33% 3 15,79% 2 10,53% 4 20,00% 3 15,00% 4 17,39% 3 13,04% 4 16,67% 5 20,83%

2º ciclo 13 43,33% 13 43,33% 10 27,78% 13 36,11% 5 26,32% 6 31,58% 7 35,00% 8 40,00% 4 17,39% 5 21,74% 4 16,67% 2 8,33%

3º ciclo 10 33,33% 12 40,00% 14 38,89% 12 33,33% 5 26,32% 7 36,84% 4 20,00% 6 30,00% 10 43,48% 11 47,83% 10 41,67% 11 45,83%

Ensino secundário 3 10,00% 3 10,00% 5 13,89% 7 19,44% 4 21,05% 3 15,79% 3 15,00% 2 10,00% 3 13,04% 2 8,70% 5 20,83% 4 16,67%

Curso profissional 0 0,00% 0 0,00% 2 5,56% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Bacharelato 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,78% 0 0,00% 0 0,00% 1 5,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 4,35% 0 0,00% 0 0,00%

Licenciatura 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 5,26% 1 5,26% 0 0,00% 1 5,00% 1 4,35% 0 0,00% 1 4,17% 2 8,33%

Pós-Graduação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Curso de especialização 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Mestrado 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Doutoramento 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total 30 100,00% 30 100,00% 36 100,00% 36 100,00% 19 100,00% 19 100,00% 20 100,00% 20 100,00% 23 100,00% 23 100,00% 24 100,00% 24 100,00%

Mãe Pai Mãe Pai MãeMãe Pai Mãe Pai Mãe Pai

Masculino Feminino

9º ano

Masculino Feminino Masculino

7º ano 8º ano

Feminino

Pai

 
 
 

 

P. 1. Liam-te histórias quando eras pequeno? 

fi % fi % fi % fi % fi % fi %

Sim 5 16,67% 7 19,44% 4 21,05% 5 25,00% 3 13,04% 3 12,50%

Não 25 83,33% 29 80,56% 15 78,95% 15 75,00% 20 86,96% 21 87,50%

Total 30 100,00% 36 100,00% 19 100,00% 20 100,00% 23 100,00% 24 100,00%

Masculino Feminino Masculino Feminino

8º ano 9º ano

Masculino Feminino

7º ano

 
 

 

 

P.1.1. Se sim, com que frequência isso acontecia?   

fi % fi % fi % fi % fi % fi %

Frequentemente 1 20,00% 2 28,57% 1 25,00% 2 40,00% 1 33,33% 1 33,33%

Às vezes 3 60,00% 5 71,43% 3 75,00% 3 60,00% 2 66,67% 2 66,67%

Raramente 1 20,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total 5 100,00% 7 100,00% 4 100,00% 5 100,00% 3 100,00% 3 100,00%

Masculino Feminino

9º ano

Masculino Feminino Masculino

7º ano 8º ano

Feminino
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P.1.2. Quem as lia?  

fi % fi % fi % fi % fi % fi %

Mãe 3 60,00% 5 71,43% 4 100,00% 5 100,00% 3 100,00% 3 100,00%

Pai 0 0,00% 1 14,29% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Outro 2 40,00% 1 14,29% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total 5 100,00% 7 100,00% 4 100,00% 5 100,00% 3 100,00% 3 100,00%

Masculino Feminino Masculino Feminino

8º ano 9º ano

Masculino Feminino

7º ano

 
 

 

P. 1.3. Que género(s) de livros te liam?  

fi % fi % fi % fi % fi % fi %

Contos 

tradicionais
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Lengalengas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Fábulas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Histórias infantis 5 100,00% 7 100,00% 4 100,00% 5 100,00% 3 100,00% 3 100,00%

Religiosos ou

textos   da Bíblia
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Poesia 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Outro 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total 5 100,00% 7 100,00% 4 100,00% 5 100,00% 3 100,00% 3 100,00%

7º ano 8º ano 9º ano

Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino

 
 

 

P. 1.4. Gostavas desses momentos?  

fi % fi % fi % fi % fi % fi %

Sim 5 100,00% 7 100,00% 4 100,00% 5 100,00% 3 100,00% 3 100,00%

Às vezes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Não 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total 5 100,00% 7 100,00% 4 100,00% 5 100,00% 3 100,00% 3 100,00%

Masculino Feminino Masculino Feminino

8º ano 9º ano

Masculino Feminino

7º ano

 
 

 

P. 2. Frequentaste o Jardim de Infância? 

fi % fi % fi % fi % fi % fi %

Sim 22 73,33% 30 83,33% 16 84,21% 18 90,00% 19 82,61% 20 83,33%

Não 8 26,67% 6 16,67% 3 15,79% 2 10,00% 4 17,39% 4 16,67%

Total 30 100,00% 36 100,00% 19 100,00% 20 100,00% 23 100,00% 24 100,00%

Masculino Feminino

9º ano

Masculino Feminino Masculino

7º ano 8º ano

Feminino
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P.2.1. Se sim, em que tipo de atividades de leitura participaste?  

fi % fi % fi % fi % fi % fi %

Encontros com

escritores
1 2,86% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Leitura de um livro

e a sua partilha

com os colegas

8 22,86% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Hora do Conto 22 62,86% 30 96,77% 16 88,89% 18 90,00% 19 90,48% 20 90,91%

Momentos de

leitura promovidos

com o envolvimento 

dos pais

4 11,43% 1 3,23% 2 11,11% 2 10,00% 2 9,52% 2 9,09%

Biblioteca de Turma 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Outras 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total 35 100,00% 31 100,00% 18 100,00% 20 100,00% 21 100,00% 22 100,00%

Masculino Feminino

9º ano

Masculino Feminino Masculino

7º ano 8º ano

Feminino

 
 

P.2.2. Gostavas dessas atividades?  

fi % fi % fi % fi % fi % fi %

Sim 18 81,82% 30 100,00% 16 100,00% 18 100,00% 19 100,00% 20 100,00%

Às vezes 4 18,18% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Não 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total 22 100,00% 30 100,00% 16 100,00% 18 100,00% 19 100,00% 20 100,00%

Masculino Feminino

9º ano

Masculino Feminino Masculino

7º ano 8º ano

Feminino

 
 

 

 

P. 3. E no 1.º Ciclo, em que atividades de leitura participaste?  

fi % fi % fi % fi % fi % fi %

Encontros com

escritores
2 4,17% 2 5,26% 1 3,45% 2 4,26% 6 13,64% 0 0,00%

Leitura de um livro

e a sua partilha

com os colegas

30 62,50% 30 78,95% 19 65,52% 20 42,55% 23 52,27% 24 63,16%

Hora do Conto 5 10,42% 3 7,89% 3 10,34% 4 8,51% 2 4,55% 0 0,00%

Momentos de

leitura promovidos

com o envolvimento 

dos pais

1 2,08% 1 2,63% 1 3,45% 1 2,13% 1 2,27% 2 5,26%

Biblioteca de Turma 10 20,83% 2 5,26% 5 17,24% 20 42,55% 12 27,27% 12 31,58%

Outras 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total 48 100,00% 38 100,00% 29 100,00% 47 100,00% 44 100,00% 38 100,00%

Masculino Feminino

9º ano

Masculino Feminino Masculino

7º ano 8º ano

Feminino

 
 

 

P. 3.1. Gostavas dessas atividades?  

fi % fi % fi % fi % fi % fi %

Sim 23 76,67% 29 80,56% 15 78,95% 16 80,00% 17 73,91% 20 83,33%

Às vezes 4 13,33% 7 19,44% 4 21,05% 4 20,00% 4 17,39% 2 8,33%

Não 3 10,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 8,70% 2 8,33%

Total 30 100,00% 36 100,00% 19 100,00% 20 100,00% 23 100,00% 24 100,00%

Masculino Feminino

9º ano

Masculino Feminino Masculino

7º ano

Feminino

8º ano
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P.4. Como caracterizas a tua aprendizagem da leitura? 

fi % fi % fi % fi % fi % fi %

Muito fácil 2 6,67% 10 27,78% 2 10,53% 3 15,00% 2 8,70% 4 16,67%

Fácil 11 36,67% 10 27,78% 6 31,58% 10 50,00% 6 26,09% 6 25,00%

Razoável 12 40,00% 11 30,56% 7 36,84% 3 15,00% 10 43,48% 9 37,50%

Difícil 3 10,00% 2 5,56% 3 15,79% 2 10,00% 3 13,04% 3 12,50%

Muito difícil 2 6,67% 3 8,33% 1 5,26% 2 10,00% 2 8,70% 2 8,33%

Total 30 100,00% 36 100,00% 19 100,00% 20 100,00% 23 100,00% 24 100,00%

Masculino Feminino

9º ano

Masculino Feminino Masculino

7º ano 8º ano

Feminino

 

 

 

P. 5. Atualmente, lês com:  

fi % fi % fi % fi % fi % fi %

Facilidade 21 41,18% 26 29,55% 15 78,95% 16 44,44% 16 69,57% 18 42,86%

Dificuldade 9 17,65% 10 11,36% 4 21,05% 4 11,11% 7 30,43% 6 14,29%

Correção 16 31,37% 26 29,55% 0 0,00% 16 44,44% 0 0,00% 18 42,86%

Fluência 0 0,00% 10 11,36% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Expressividade 0 0,00% 6 6,82% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Respeito pela

pontuação
5 9,80% 10 11,36% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total 51 100,00% 88 100,00% 19 100,00% 36 100,00% 23 100,00% 42 100,00%

7º ano 8º ano 9º ano

Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino

 
 

 

P.6. Quando começaste a ler livros sozinho?  

fi % fi % fi % fi % fi % fi %

1.º Ano 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.º Ano 3 10,00% 20 55,56% 4 21,05% 16 80,00% 2 8,70% 12 50,00%

3.º Ano 25 83,33% 11 30,56% 14 73,68% 2 10,00% 16 69,57% 10 41,67%

4.º Ano 2 6,67% 5 13,89% 1 5,26% 2 10,00% 5 21,74% 2 8,33%

Total 30 100,00% 36 100,00% 19 100,00% 20 100,00% 23 100,00% 24 100,00%

7º ano 8º ano 9º ano

Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino

 
 

 

P.7. Quantos livros já leste, exceptuando os livros de leitura obrigatória do PNL?  

fi % fi % fi % fi % fi % fi %

Nenhum 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Entre 1 e 5 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Entre 6 e 10 2 6,67% 2 5,56% 2 10,53% 2 10,00% 7 30,43% 0 0,00%

Entre 11 e 20 12 40,00% 12 33,33% 7 36,84% 7 35,00% 8 34,78% 4 16,67%

Entre 21 e 30 12 40,00% 16 44,44% 5 26,32% 4 20,00% 6 26,09% 12 50,00%

Mais de 30 4 13,33% 6 16,67% 5 26,32% 7 35,00% 2 8,70% 8 33,33%

Total 30 100,00% 36 100,00% 19 100,00% 20 100,00% 23 100,00% 24 100,00%

7º ano 8º ano 9º ano

Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino
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P.8. Quantos livros de leitura obrigatória (do PNL) leste este ano? 

fi % fi % fi % fi % fi % fi %

Nenhum livro 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 8,70% 0 0,00%

1 Livro 1 3,33% 6 16,67% 4 21,05% 3 15,00% 3 13,04% 2 8,33%

2 Livros 11 36,67% 12 33,33% 13 68,42% 15 75,00% 16 69,57% 18 75,00%

3 Livros 18 60,00% 18 50,00% 2 10,53% 2 10,00% 2 8,70% 4 16,67%

4 Livros 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Mais de 4 Livros 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total 30 100,00% 36 100,00% 19 100,00% 20 100,00% 23 100,00% 24 100,00%

Masculino

7º ano 8º ano

FemininoMasculino Feminino Masculino Feminino

9º ano

 

 

P.9. Gostas de ler?  

fi % fi % fi % fi % fi % fi %

Muito 10 33,33% 20 55,56% 2 10,53% 10 50,00% 4 17,39% 8 33,33%

Razoavelmente 12 40,00% 11 30,56% 13 68,42% 6 30,00% 14 60,87% 11 45,83%

Pouco 6 20,00% 5 13,89% 3 15,79% 2 10,00% 3 13,04% 3 12,50%

Nada 2 6,67% 0 0,00% 1 5,26% 2 10,00% 2 8,70% 2 8,33%

Total 30 100,00% 36 100,00% 19 100,00% 20 100,00% 23 100,00% 24 100,00%

7º ano 8º ano 9º ano

Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino

 
 

 

P. 9.1. Se escolheste “pouco” ou “nada”, indica o(s) motivo(s) por que não gostas de ler.  

fi % fi % fi % fi % fi % fi %

É uma atividade

aborrecida
8 28,57% 1 4,76% 4 16,00% 4 18,18% 5 20,00% 5 22,73%

Cansa a vista e faz dor de

cabeça
1 3,57% 0 0,00% 1 4,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Demora muito tempo e

não tenho paciência
5 17,86% 4 19,05% 4 16,00% 4 18,18% 4 16,00% 5 22,73%

Normalmente não

compreendo o que leio
2 7,14% 5 23,81% 2 8,00% 4 18,18% 2 8,00% 2 9,09%

Não gosto dos livros de

leitura obrigatória
4 14,29% 3 14,29% 4 16,00% 2 9,09% 5 20,00% 3 13,64%

Porque sou obrigado a ler

os livros do PNL, não

tenho vontade de

escolher outros.

6 21,43% 3 14,29% 4 16,00% 2 9,09% 5 20,00% 3 13,64%

Ninguém me motiva a ler 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Nunca encontrei um livro

de que gostasse muito
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Não leio bem          2 7,14% 5 23,81% 2 8,00% 4 18,18% 2 8,00% 2 9,09%

Nenhum tema me

interessa
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Prefiro ocupar-me com

outras tarefas
0 0,00% 0 0,00% 4 16,00% 2 9,09% 2 8,00% 2 9,09%

Outro 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total 28 100,00% 21 100,00% 25 100,00% 22 100,00% 25 100,00% 22 100,00%

Feminino

9º ano

Masculino Feminino MasculinoMasculino

7º ano 8º ano

Feminino
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P. 9.2. Se escolheste “muito” ou “razoavelmente”, indica as razões por que gostas de ler.  

fi % fi % fi % fi % fi % fi %

Influência dos professores 22 36,07% 31 32,98% 15 33,33% 16 40,00% 18 43,90% 19 41,30%

Influência dos amigos 4 6,56% 2 2,13% 3 6,67% 2 5,00% 3 7,32% 4 8,70%

Influência dos pais ou outros

familiares
1 1,64% 1 1,06% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,17%

Porque na turma falamos de

leituras e quero acompanhar as

conversas

18 29,51% 16 17,02% 15 33,33% 10 25,00% 10 24,39% 15 32,61%

Porque divirto-me a ler 6 9,84% 20 21,28% 2 4,44% 10 25,00% 2 4,88% 4 8,70%

Para aprender coisas novas 10 16,39% 24 25,53% 10 22,22% 2 5,00% 8 19,51% 3 6,52%

Outro: 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total 61 100,00% 94 100,00% 45 100,00% 40 100,00% 41 100,00% 46 100,00%

9º ano

Masculino Feminino

7º ano 8º ano

Masculino Feminino Masculino Feminino

 
 

 

P. 10. Quanto tempo por dia dedicas, em média, à leitura (livros, jornais, revistas ou documentos 

online)?  

fi % fi % fi % fi % fi % fi %

Nenhum 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 4,35% 0 0,00%

Menos de meia hora 8 26,67% 5 13,89% 3 15,79% 1 5,00% 4 17,39% 4 16,67%

Entre meia e uma hora 6 20,00% 11 30,56% 8 42,11% 2 10,00% 11 47,83% 16 66,67%

Entre 2 e 3 horas 14 46,67% 15 41,67% 6 31,58% 16 80,00% 5 21,74% 4 16,67%

Mais de 3 horas 2 6,67% 5 13,89% 2 10,53% 1 5,00% 2 8,70% 0 0,00%

Total 30 100,00% 36 100,00% 19 100,00% 20 100,00% 23 100,00% 24 100,00%

7º ano 8º ano 9º ano

Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino

 
 

P. 11. Assinala as situações com as quais te identificas quando tens um livro para ler:  

fi % fi % fi % fi % fi % fi %

Ter um livro e não o ler 2 2,94% 5 4,72% 4 13,79% 4 6,78% 5 19,23% 2 4,35%

Deixar o livro a meio 6 8,82% 11 10,38% 3 10,34% 4 6,78% 3 11,54% 3 6,52%

Saltar páginas do livro 6 8,82% 10 9,43% 1 3,45% 4 6,78% 2 7,69% 3 6,52%

Ler o princípio e passar

para o final do livro
10 14,71% 6 5,66% 2 6,90% 16 27,12% 3 11,54% 3 6,52%

Não parar a leitura

enquanto não lês o livro

todo

16 23,53% 20 18,87% 8 27,59% 10 16,95% 2 7,69% 16 34,78%

Ler o mesmno livro 2 ou

mais vezes
2 2,94% 2 1,89% 0 0,00% 1 1,69% 0 0,00% 2 4,35%

Ler mais do que um único

livro ao mesmo tempo
3 4,41% 10 9,43% 1 3,45% 2 3,39% 1 3,85% 3 6,52%

Fazer anotações no livro 5 7,35% 6 5,66% 1 3,45% 2 3,39% 1 3,85% 2 4,35%

Sublinhar expressões 2 2,94% 3 2,83% 2 6,90% 1 1,69% 1 3,85% 3 6,52%

Ler em voz alta 1 1,47% 1 0,94% 0 0,00% 1 1,69% 0 0,00% 1 2,17%

Ouvir música enquanto lês 2 2,94% 10 9,43% 2 6,90% 6 10,17% 2 7,69% 4 8,70%

Ver televisão enquanto lês 1 1,47% 5 4,72% 1 3,45% 2 3,39% 1 3,85% 1 2,17%

Estar online, em chats ou

redes sociais, enquanto lês 

um livro

2 2,94% 6 5,66% 3 10,34% 2 3,39% 4 15,38% 2 4,35%

Preencher a ficha do

Passaporte da leitura
10 14,71% 11 10,38% 1 3,45% 4 6,78% 1 3,85% 1 2,17%

Outro 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total 68 100,00% 106 100,00% 29 100,00% 59 100,00% 26 100,00% 46 100,00%

7º ano

Masculino Feminino Feminino Masculino Feminino

9º ano8º ano

Masculino
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P. 12. Ao leres um livro:  

fi % fi % fi % fi % fi % fi %

Lês rapidamente 8 20,00% 10 17,24% 8 38,10% 10 25,00% 2 7,41% 8 20,00%

Muitas vezes abandonas 

a leitura, sobretudo

quando o livro não é

como tu imaginavas

8 20,00% 11 18,97% 3 14,29% 4 10,00% 5 18,52% 5 12,50%

Mesmo quando a leitura

não é uma experiência

muito marcante, fazes

questão de terminar a

leitura

16 40,00% 20 34,48% 8 38,10% 16 40,00% 18 66,67% 19 47,50%

Entras na história e

transformas-te numa

das personagens

5 12,50% 2 3,45% 0 0,00% 2 5,00% 0 0,00% 2 5,00%

Emocionas-te 2 5,00% 10 17,24% 1 4,76% 6 15,00% 1 3,70% 5 12,50%

Ficas indiferente 1 2,50% 5 8,62% 1 4,76% 2 5,00% 1 3,70% 1 2,50%

Total 40 100,00% 58 100,00% 21 100,00% 40 100,00% 27 100,00% 40 100,00%

7º ano 8º ano 9º ano

Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino

 
 

 

P.13. A melhor forma de ler um livro é:  

fi % fi % fi % fi % fi % fi %

Rapidamente, para poder

ler outro de seguida
16 53,33% 10 27,78% 8 38,10% 10 55,56% 2 8,70% 8 26,67%

Ler ao mesmo tempo

que um amigo, para

poder trocar ideias sobre 

a leitura

4 13,33% 2 5,56% 3 14,29% 2 11,11% 3 13,04% 3 10,00%

Tranquilamente, ou seja,

sempre que tiver um

bocado de tempo para

dedicar à leitura

10 33,33% 24 66,67% 8 38,10% 5 27,78% 16 69,57% 17 56,67%

Absorvendo bem a

história, prestando

bastante atenção à

forma como o autor

escreve e transportando-

me a cada momento

para a época em que a

história foi escrita

0 0,00% 0 0,00% 2 9,52% 1 5,56% 2 8,70% 2 6,67%

Total 30 100,00% 36 100,00% 21 100,00% 18 100,00% 23 100,00% 30 100,00%

Feminino Masculino Feminino

9º ano8º ano

MasculinoMasculino Feminino

7º ano
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P.14. Quando ouves falar de leitura, que palavras te vêm mais frequentemente à memória 

fi % fi % fi % fi % fi % fi %

Satisfação 22 15,49% 20 10,81% 8 7,21% 16 11,59% 12 8,89% 19 12,75%

Utilidade 22 15,49% 26 14,05% 15 13,51% 16 11,59% 18 13,33% 19 12,75%

Contrariedade 2 1,41% 5 2,70% 4 3,60% 4 2,90% 5 3,70% 5 3,36%

Dificuldade 6 4,23% 5 2,70% 4 3,60% 4 2,90% 3 2,22% 3 2,01%

Diversão 6 4,23% 10 5,41% 8 7,21% 10 7,25% 3 2,22% 5 3,36%

Inultilidade 2 1,41% 5 2,70% 3 2,70% 4 2,90% 2 1,48% 5 3,36%

Obrigação 2 1,41% 5 2,70% 4 3,60% 4 2,90% 5 3,70% 5 3,36%

Compreensão 12 8,45% 26 14,05% 8 7,21% 16 11,59% 18 13,33% 14 9,40%

Fuga 2 1,41% 5 2,70% 3 2,70% 4 2,90% 3 2,22% 5 3,36%

Conhecimento 18 12,68% 26 14,05% 15 13,51% 16 11,59% 18 13,33% 19 12,75%

Estudo 18 12,68% 10 5,41% 15 13,51% 16 11,59% 18 13,33% 19 12,75%

Desistência 6 4,23% 5 2,70% 3 2,70% 4 2,90% 5 3,70% 3 2,01%

Aprendizagem 10 7,04% 26 14,05% 15 13,51% 16 11,59% 18 13,33% 19 12,75%

Imposição 2 1,41% 5 2,70% 3 2,70% 4 2,90% 5 3,70% 5 3,36%

Imaginação 12 8,45% 6 3,24% 3 2,70% 4 2,90% 2 1,48% 4 2,68%

Total 142 100,00% 185 100,00% 111 100,00% 138 100,00% 135 100,00% 149 100,00%

7º ano

Masculino Feminino Feminino Masculino Feminino

9º ano8º ano

Masculino

 
 

 

P.15. Como sabes, as pessoas lêem por diversos motivos. Assinala as frases que melhor se aplicam 

a ti.  
 

fi % fi % fi % fi % fi % fi %

É um instrumento útil

para a vida
10 11,76% 20 14,60% 15 20,27% 14 18,18% 7 10,00% 19 16,96%

Ensina-me sobre

realidades e pessoas

que desconheço

10 11,76% 2 1,46% 6 8,11% 10 12,99% 9 12,86% 19 16,96%

Ajuda-me a

compreender melhor o

mundo

12 14,12% 16 11,68% 15 20,27% 5 6,49% 7 10,00% 19 16,96%

Ajuda-me a alcançar

mais sucesso escolar
18 21,18% 26 18,98% 15 20,27% 16 20,78% 18 25,71% 19 16,96%

Ajuda-me a escrever

melhor
18 21,18% 31 22,63% 8 10,81% 16 20,78% 18 25,71% 19 16,96%

Sou obrigado a ler 2 2,35% 5 3,65% 4 5,41% 4 5,19% 5 7,14% 5 4,46%

Sinto prazer na leitura 10 11,76% 20 14,60% 8 10,81% 10 12,99% 3 4,29% 8 7,14%

A leitura é tema de

conversa com os meus

amigos e colegas de

turma

4 4,71% 16 11,68% 3 4,05% 2 2,60% 3 4,29% 3 2,68%

A leitura é tema de

conversa com os meus

pais e outros familiares

1 1,18% 1 0,73% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,89%

Total 85 100,00% 137 100,00% 74 100,00% 77 100,00% 70 100,00% 112 100,00%

7º ano 8º ano 9º ano

Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino
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P.16. Quantos livros existem em tua casa?  

fi % fi % fi % fi % fi % fi %

Nenhum 6 20,00% 1 2,78% 1 5,26% 1 5,00% 1 4,35% 2 8,33%

Até 20 livros 18 60,00% 12 33,33% 6 31,58% 6 30,00% 11 47,83% 11 45,83%

Entre 20 e 50 livros 6 20,00% 17 47,22% 11 57,89% 11 55,00% 10 43,48% 10 41,67%

Entre 51 e 100 livros 0 0,00% 4 11,11% 1 5,26% 2 10,00% 1 4,35% 1 4,17%

Entre 101 e 300 livros 0 0,00% 2 5,56% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Entre 301 e 500 Livros 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Mais de 500 livros 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total 30 100,00% 36 100,00% 19 100,00% 20 100,00% 23 100,00% 24 100,00%

Feminino Masculino Masculino Feminino

8º ano

Feminino

9º ano

Masculino

7º ano

 
 

P.17. Assinala a resposta, que corresponde ao número de livros que te ofereceram nos últimos doze 

meses:  
 

fi % fi % fi % fi % fi % fi %

Nenhum livro 12 40,00% 24 66,67% 9 47,37% 8 40,00% 7 30,43% 7 29,17%

1 Livro 8 26,67% 7 19,44% 5 26,32% 6 30,00% 11 47,83% 10 41,67%

2 Livros 6 20,00% 4 11,11% 3 15,79% 5 25,00% 3 13,04% 6 25,00%

3 Livros 4 13,33% 1 2,78% 2 10,53% 1 5,00% 2 8,70% 1 4,17%

4 Livros 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Mais de 4 Livros 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total 30 100,00% 36 100,00% 19 100,00% 20 100,00% 23 100,00% 24 100,00%

Masculino Feminino

9º ano8º ano

FemininoMasculino Feminino Masculino

7º ano

 
 

P.17.1. Quem te ofereceu esse(s) livros? 

fi % fi % fi % fi % fi % fi %

Pais 9 50,00% 6 50,00% 6 60,00% 6 50,00% 10 62,50% 13 76,47%

Outros familiares 7 38,89% 4 33,33% 2 20,00% 4 33,33% 3 18,75% 1 5,88%

Amigos 2 11,11% 2 16,67% 2 20,00% 2 16,67% 3 18,75% 3 17,65%

Total 18 100,00% 12 100,00% 10 100,00% 12 100,00% 16 100,00% 17 100,00%

Masculino Feminino

9º ano8º ano

FemininoMasculino Feminino Masculino

7º ano

 
 

P.18. Seleciona a opção que corresponde à frequência com que te sucedem as situações seguintes: 

 
Ouvir familiares falarem de livros que lêem  

fi % fi % fi % fi % fi % fi %

Muitas Vezes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Algumas Vezes 1 3,33% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Raramente 0 0,00% 1 2,78% 0 0,00% 1 5,00% 2 8,70% 1 4,17%

Nunca 29 96,67% 35 97,22% 19 100,00% 19 95,00% 21 91,30% 23 95,83%

Total 30 100,00% 36 100,00% 19 100,00% 20 100,00% 23 100,00% 24 100,00%

Masculino Feminino

9º ano8º ano

FemininoMasculino Feminino Masculino

7º ano
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Ir com familiares a livrarias 

fi % fi % fi % fi % fi % fi %

Muitas Vezes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Algumas Vezes 1 3,33% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Raramente 1 3,33% 2 5,56% 0 0,00% 0 0,00% 1 4,35% 0 0,00%

Nunca 28 93,33% 34 94,44% 19 100,00% 20 100,00% 22 95,65% 24 100,00%

Total 30 100,00% 36 100,00% 19 100,00% 20 100,00% 23 100,00% 24 100,00%

Masculino Feminino

9º ano8º ano

FemininoMasculino Feminino Masculino

7º ano

 
 

Ir com familiares a bibliotecas 

fi % fi % fi % fi % fi % fi %

Muitas Vezes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Algumas Vezes 1 3,33% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Raramente 1 3,33% 1 2,78% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Nunca 28 93,33% 35 97,22% 19 100,00% 20 100,00% 23 100,00% 24 100,00%

Total 30 100,00% 36 100,00% 19 100,00% 20 100,00% 23 100,00% 24 100,00%

Masculino Feminino

9º ano8º ano

FemininoMasculino Feminino Masculino

7º ano

 
 

Ouvir familiares a contar histórias 

fi % fi % fi % fi % fi % fi %

Muitas Vezes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Algumas Vezes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Raramente 1 3,33% 1 2,78% 0 0,00% 0 0,00% 1 4,35% 0 0,00%

Nunca 29 96,67% 35 97,22% 19 100,00% 20 100,00% 22 95,65% 24 100,00%

Total 30 100,00% 36 100,00% 19 100,00% 20 100,00% 23 100,00% 24 100,00%

Masculino Feminino

9º ano8º ano

FemininoMasculino Feminino Masculino

7º ano

 
 

Ouvir familiares a ler em voz alta 

fi % fi % fi % fi % fi % fi %

Muitas Vezes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Algumas Vezes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Raramente 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Nunca 30 100,00% 36 100,00% 19 100,00% 20 100,00% 23 100,00% 24 100,00%

Total 30 100,00% 36 100,00% 19 100,00% 20 100,00% 23 100,00% 24 100,00%

Masculino Feminino

9º ano8º ano

FemininoMasculino Feminino Masculino

7º ano

 
 

Ver familiares a ler 

fi % fi % fi % fi % fi % fi %

Muitas Vezes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Algumas Vezes 1 3,33% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Raramente 0 0,00% 1 2,78% 1 5,26% 1 5,00% 1 4,35% 1 4,17%

Nunca 29 96,67% 35 97,22% 18 94,74% 19 95,00% 22 95,65% 23 95,83%

Total 30 100,00% 36 100,00% 19 100,00% 20 100,00% 23 100,00% 24 100,00%

Masculino Feminino

9º ano8º ano

FemininoMasculino Feminino Masculino

7º ano
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P. 19. Com que frequência falas em casa sobre os livros que lês? 

fi % fi % fi % fi % fi % fi %

Todos os dias ou

quase todos os dias
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Uma a duas vezes

por semana
0 0,00% 2 5,56% 1 5,26% 2 10,00% 0 0,00% 0 0,00%

Uma a duas vezes

por mês
1 3,33% 26 72,22% 2 10,53% 6 30,00% 1 4,35% 1 4,17%

Quase nunca 1 3,33% 2 5,56% 12 63,16% 8 40,00% 3 13,04% 5 20,83%

Nunca 28 93,33% 6 16,67% 4 21,05% 4 20,00% 19 82,61% 18 75,00%

Total 30 100,00% 36 100,00% 19 100,00% 20 100,00% 23 100,00% 24 100,00%

Feminino Masculino Masculino Feminino

8º ano

Feminino

9º ano

Masculino

7º ano

 
 

 

P. 20. Com quem falas sobre o que lês?  

fi % fi % fi % fi % fi % fi %

Mãe 4 7,02% 1 1,96% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,56%

Pai 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Avô/avó 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Irmão/Irmã 2 3,51% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Amigo(a) 4 7,02% 2 3,92% 3 9,68% 2 6,25% 3 7,32% 3 7,69%

Professor(a) 28 49,12% 31 60,78% 15 48,39% 16 50,00% 18 43,90% 19 48,72%

Bibliotecário(a) 17 29,82% 12 23,53% 9 29,03% 10 31,25% 15 36,59% 11 28,21%

Com ninguém 2 3,51% 5 9,80% 4 12,90% 4 12,50% 5 12,20% 5 12,82%

Total 57 100,00% 51 100,00% 31 100,00% 32 100,00% 41 100,00% 39 100,00%

Masculino Feminino Masculino FemininoMasculino Feminino

7º ano 8º ano 9º ano

 
 

 

P. 21. Nos últimos 12 meses, quantas vezes foste:  

fi % fi % fi % fi % fi % fi %

Ao cinema 0 0,00% 1 1,10% 2 3,17% 2 3,51% 2 2,86% 2 3,17%

Ao teatro 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Museus 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Exposições 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Livrarias 0 0,00% 1 1,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

A um bailado    0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Espetáculos 

desportivos
22 29,73% 0 0,00% 16 25,40% 1 1,75% 18 25,71% 2 3,17%

Biblioteca Pública 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Biblioteca da

Escola
26 35,14% 32 35,16% 17 26,98% 18 31,58% 21 30,00% 22 34,92%

A um concerto de

música popular
8 10,81% 26 28,57% 12 19,05% 18 31,58% 18 25,71% 18 28,57%

A um concerto de

música clássica
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

A feiras/festas

populares
18 24,32% 31 34,07% 16 25,40% 18 31,58% 11 15,71% 19 30,16%

Total 74 100,00% 91 100,00% 63 100,00% 57 100,00% 70 100,00% 63 100,00%

7º ano

FemininoFeminino FemininoMasculinoMasculino

8º ano

Masculino

9º ano
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P.22. Imagina que vais fazer uma viagem de 10 dias. Que objetos desejarias levar contigo?  

fi % fi % fi % fi % fi % fi %

Telemóvel 30 30,61% 36 33,64% 19 22,09% 19 31,15% 23 20,35% 24 32,43%

Consola 10 10,20% 0 0,00% 2 2,33% 0 0,00% 12 10,62% 1 1,35%

Computador 28 28,57% 14 13,08% 19 22,09% 16 26,23% 23 20,35% 16 21,62%

Jogos 2 2,04% 0 0,00% 19 22,09% 0 0,00% 19 16,81% 3 4,05%

Livros 9 9,18% 16 14,95% 3 3,49% 10 16,39% 6 5,31% 8 10,81%

Revistas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

MP3 /leitor de

CD/iPod
11 11,22% 29 27,10% 5 5,81% 8 13,11% 7 6,19% 6 8,11%

Internet móvel ou 

outro acesso à

internet

8 8,16% 12 11,21% 19 22,09% 8 13,11% 23 20,35% 16 21,62%

Total 98 100,00% 107 100,00% 86 100,00% 61 100,00% 113 100,00% 74 100,00%

Feminino Masculino Feminino

9º ano8º ano

MasculinoMasculino Feminino

7º ano

 
 

 

P.23. Quanto tempo passas na Internet por dia?  

fi % fi % fi % fi % fi % fi %

Nenhum 1 3,33% 4 11,11% 2 10,53% 2 10,00% 1 4,35% 4 16,67%

Menos de meia hora 12 40,00% 21 58,33% 4 21,05% 6 30,00% 3 13,04% 10 41,67%

Entre meia e uma hora
6 20,00% 9 25,00% 5 26,32% 10 50,00% 12 52,17% 8 33,33%

Entre 2 e 3 horas 11 36,67% 2 5,56% 6 31,58% 2 10,00% 6 26,09% 2 8,33%

Mais de 3 horas 0 0,00% 0 0,00% 2 10,53% 0 0,00% 1 4,35% 0 0,00%

Total 30 100,00% 36 100,00% 19 100,00% 20 100,00% 23 100,00% 24 100,00%

Feminino Masculino Feminino

9º ano8º ano

MasculinoMasculino Feminino

7º ano

 
 

P.24.  Que tarefas realizas na internet?  

fi % fi % fi % fi % fi % fi %

Acedo a informação

para a realização de

trabalhos de

pesquisa

6 10,17% 16 27,12% 2 4,17% 12 30,77% 8 12,31% 6 13,95%

Faço download de

livros e realizo

leituras online

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,54% 2 4,65%

Acedo ao e email 18 30,51% 31 52,54% 16 33,33% 18 46,15% 19 29,23% 14 32,56%

Inscrevo-me em

jogos
11 18,64% 0 0,00% 14 29,17% 0 0,00% 16 24,62% 1 2,33%

Comunico em Redes

Sociais
16 27,12% 12 20,34% 12 25,00% 6 15,38% 13 20,00% 14 32,56%

Leio notícias 2 3,39% 0 0,00% 0 0,00% 2 5,13% 1 1,54% 2 4,65%

Acedo a filmes 6 10,17% 0 0,00% 4 8,33% 1 2,56% 7 10,77% 4 9,30%

Outras 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total 59 100,00% 59 100,00% 48 100,00% 39 100,00% 65 100,00% 43 100,00%

Masculino Feminino Masculino Feminino

8º ano 9º ano

Masculino Feminino

7º ano
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P.25. Se tiveres de ler algum livro, que género preferes?  

fi % fi % fi % fi % fi % fi %

Aventura 4 13,33% 17 47,22% 10 52,63% 18 90,00% 18 78,26% 22 91,67%

Drama 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 13,04% 0 0,00%

Policial 8 26,67% 0 0,00% 5 26,32% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Romance 0 0,00% 18 50,00% 0 0,00% 2 10,00% 0 0,00% 2 8,33%

Poesia 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

BD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Ficção 

Científica   
18 60,00% 1 2,78% 4 21,05% 0 0,00% 2 8,70% 0 0,00%

Outro 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total 30 100,00% 36 100,00% 19 100,00% 20 100,00% 23 100,00% 24 100,00%

Masculino Feminino Masculino Feminino

8º ano 9º ano

Masculino Feminino

7º ano

 

P.26. Quais os temas que mais te interessam?  

fi % fi % fi % fi % fi % fi %

Religião 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Desporto 26 68,42% 0 0,00% 14 73,68% 0 0,00% 15 65,22% 0 0,00%

Amizade 1 2,63% 16 27,59% 2 10,53% 8 40,00% 2 8,70% 20 83,33%

Arte 0 0,00% 2 3,45% 2 10,53% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Natureza 2 5,26% 10 17,24% 0 0,00% 2 10,00% 0 0,00% 1 4,17%

História 5 13,16% 12 20,69% 1 5,26% 2 10,00% 4 17,39% 1 4,17%

Adolescência 4 10,53% 18 31,03% 0 0,00% 8 40,00% 2 8,70% 2 8,33%

Outro 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total 38 100,00% 58 100,00% 19 100,00% 20 100,00% 23 100,00% 24 100,00%

Masculino Feminino Masculino FemininoMasculino Feminino

7º ano 8º ano 9º ano

 
 

P. 27. Para escolher um livro para ler, tu:  

fi % fi % fi % fi % fi % fi %

Pedes sugestões aos

teus amigos que leem

muito

4 4,60% 2 3,77% 3 8,33% 2 4,35% 3 5,66% 3 5,26%

Vais à internet

pesquisar para ver

quais os livros que

mais se têm vendido

no mundo

1 1,15% 4 7,55% 1 2,78% 4 8,70% 4 7,55% 2 3,51%

Procuras na

biblioteca da escola

ou da tua família

22 25,29% 27 50,94% 14 38,89% 16 34,78% 20 37,74% 19 33,33%

Não precisas pensar

muito, pois há sempre

vários livros que já

selecionaste para ler

2 2,30% 4 7,55% 2 5,56% 4 8,70% 2 3,77% 7 12,28%

Pedes sugestões na

biblioteca da tua

escola

28 32,18% 12 22,64% 14 38,89% 16 34,78% 20 37,74% 18 31,58%

Segues as sugestões

do blogue do

Passaporte da Leitura 

18 20,69% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,75%

Orientas-te pelas

novidades da tua

biblioteca

12 13,79% 4 7,55% 2 5,56% 4 8,70% 4 7,55% 7 12,28%

Outro 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total 87 100,00% 53 100,00% 36 100,00% 46 100,00% 53 100,00% 57 100,00%

Feminino Masculino Feminino

9º ano8º ano

MasculinoMasculino Feminino

7º ano
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P.28. Que livro mais te marcou? 

P.28.1. Porquê? 

fi % fi % fi % fi % fi % fi %

É um clássico, de um

autor muito

prestigiado. Ninguém

pode deixar de o ler

0 0,00% 7 19,44% 3 15,79% 4 20,00% 10 43,48% 9 37,50%

Eu não tenho um livro

específico, mas há

alguns que me

marcaram bastante 

18 60,00% 29 80,56% 16 84,21% 16 80,00% 13 56,52% 15 62,50%

Trouxe-me 

informação sobre

culturas diferentes e

coisas que não

conhecia, 

estimulando a minha

imaginação

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

É supermoderno 12 40,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Outro 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total 30 100,00% 36 100,00% 19 100,00% 20 100,00% 23 100,00% 24 100,00%

Feminino Masculino Feminino

9º ano8º ano

MasculinoMasculino Feminino

7º ano
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Anexo  L Tabela - Articulação da BE com Clubes e Projetos do Agrupamento.56 

 

Projeto ou Clube Descrição Âmbito Público-Alvo 

Ateliê de Escrita Criativa 

Desenvolve ao longo do ano letivo, em encontros semanais, 

formação extra-curricular no âmbito da escrita, através de 

experiências significativas de leitura. As atividades deste ateliê 

desenvolvem-se com alunos do 2.º e 3.º ciclo e têm o seu 

culminar na preparação de recursos e atividades direcionadas 

aos alunos do ensino pré-escolar e do 1º ciclo. 

 

Promoção das competências 

de leitura e de escrita no 

Agrupamento 

Ensino pré-escolar até ao 3.º 

ciclo 

Clube de Histórias à Hora de 

Almoço 

Promove, diariamente, momentos de leitura em espaços 

diversos e públicos na EB 2,3 de Atouguia da Baleia. Estas 

atividades são, posteriormente, dinamizadas no ensino pré-

escolar e 1.º ciclo. 

 

Promoção da leitura no 

Agrupamento 

Ensino pré-escolar até ao 3.º 

ciclo 

Clube de Teatro 
Promove o estudo de obras literárias e a sua dramatização. Promoção da leitura e 

dramatização de textos 

2.º e 3.º ciclo 

Clube e-biblioticos@clube.atb 

Promove formação, sistemática, para os alunos do 

Agrupamento no âmbito das competências da literacia da 

informação e da leitura. 

Promoção da leitura e 

competências da literacia 

2.º e 3.º ciclo 

Clube de Dramatização 
Promove o estudo de obras literárias e a sua dramatização. Promoção da leitura e 

dramatização de textos 

3.º ciclo 

Clube SOS Ciências 

Promove experiências significativas de exploração de obras no 

âmbito das ciências experimentais e de produção de texto sob 

estas temáticas, nomeadamente através da atividade Contos 

Explosivos. 

Promoção da leitura e da 

escrita 

3.º ciclo 

Clube do Livro 
Promove formação no âmbito da conservação, manuseamento 

e conservação de livros. 
Promoção do livro 

Alunos e encarregados de 

educação 

Clube arte3 
Promove atividades de articulação entre a literatura, a pintura 

e a música, durante o ano letivo, com encontros semanais. 

Promoção da leitura, da 

pintura e da música 

2.º e do 3.º ciclo 

Clube de Cerâmica 
Articula com a biblioteca através da criação de materiais de 

marketing no âmbito dos projetos da biblioteca. 

Criação de materiais de 

marketing 

2.º e 3.º ciclo 

Tuna do Agrupamento 
Articula com a biblioteca através da animação musical de 

atividades da biblioteca. 

Animação musical de 

actividades 

2.º e 3.º ciclo 

Clube do Património e História 

Locais 

Articula com a biblioteca através da promoção de formação 

parental. 

Promoção de formação 

parental 

Encarregados de educação 

Projeto Escolas Promotoras de 

Saúde 

O Projeto Escolas Promotoras de Saúde articula com a 

biblioteca através da promoção de formação parental. 

Promoção de formação 

parental 

Encarregados de educação 

                                                           
56 Articulação da BE com Clubes e Projetos do Agrupamento no âmbito da promoção das competências da Leitura e da Escrita, a partir de princípios de colaboração transdisciplinar e inter-ciclo. 
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Anexo  M Tabela - Resumo de Avaliação MABE57 – Domínio B – Leitura e Literacia - 2009  
 

Domínio de 

Avaliação 
Aspetos Fortes Aspetos Fracos Propostas de Melhoria 4) Referencias 2) 

 

Medidas 3) 

 

Domínio B1 

Trabalho da BE ao 

serviço da leitura no 

Agrupamento. 

1) Existe um fundo documental atualizado e diversificado;  

2) Na BE da Escola Sede existe um fundo documental 

adequado ao ensino pré-escolar e ao 1.º ciclo. Este fundo 

tem vindo a ser alvo de investimento e enriquecimento todos 

os anos letivos, evidenciando uma política de partilha de 

recursos no Agrupamento;  

3) A Escola para Pais;  

4) Os Contratos de Leitura; 

5)  As Histórias à Hora de Almoço;  

6) Os Embaixadores da Leitura; 

7)  O facto de ser Agrupamento aLer+.  

 

1)  Fraca utilização, no presente ano letivo, do fundo documental, 

adequado ao ensino pré-escolar e ao 1.º Ciclo, que integra o 

fundo documental da Biblioteca da Escola Sede;  

2) A Escola Para Pais realizou-se de forma muito condensada e no 

final do ano letivo. (…) 

 

1) Criar instrumentos de gestão a aplicar em articulação 

com as coordenações de ano, no sentido de garantir 

a mais eficaz gestão de circulação do fundo 

documental; 

2)  Referenciar, precocemente, os alunos para Contrato 

de Leitura. De preferência nos primeiros Conselhos 

de Turma ou o mais tardar no Conselho de Turma de 

avaliação de final do 1.º período; 

3) Implementar as Medidas da Escola Para Pais, com 

propostas de formação ao longo do Ano. 

Atas de coordenação J/I; 

Atas de coordenação 1º Ciclo; 

Atas de equipa da BE; 

Atas de Conselho Pedagógico; 

Relatórios de equipa da BE. 

Instrumentos de 

gestão do fundo 

documental móvel; 

Contratos de leitura 

a referenciar durante 

o 1.º Período; 

 Escola Para Pais a 

implementar durante 

todo o ano letivo. 

Domínio B2 

Integração da BE nas 

estratégias e 

programas de leitura 

1) O facto de a leitura e as competências da literacia serem 

vetores essenciais do Projeto Educativo do Agrupamento 

desde 2006;  

2) O facto de ser um Agrupamento premiado com a Medida 

Ideias com Mérito;  

3) Ser Escola aLer+, desde 2008; 

4)  A Política de Gestão da Coleção; 

5) As zonas diversificadas de leitura na Escola Sede;  

6) A Escola para Pais;  

7) O Passaporte da Leitura;  

8) A disponibilização do Catálogo on-line;  

9) A criação do blog da BE. 

1. A inexistência ou acesso descontinuado à internet no 

espaço da BE de 1.º ciclo foi fator inibidor. 

1) Implementar o Plano de Currículo de BE das 

competências da Literacia e da Leitura, a gerir em 

Conselho de Turma; 

2) Valorizar no Agrupamento o Projeto Na sociedade da 

informação: da informação ao conhecimento e 

projetá-lo através de ferramentas da WEB 2.0;  

3) Redefinir o documento de Política de Gestão de 

Coleção, conforme alterações do PE; 

4) Adaptar o Passaporte da Leitura aos diferentes ciclos 

de ensino; 

5) Garantir a atualização automática do catálogo on-line 

das BE; 

6) Na Escola Para Pais, investir em formação no âmbito 

da promoção das competências da leitura e da 

literacia. 

Atas de coordenação de 1.º Ciclo de EB 1 de 

Ferrel; 

Atas de coordenação J/I; 

Atas de coordenação 1.º Ciclo 

Atas de equipa da BE; 

Atas de Conselho Pedagógico; 

Atas de Coordenação de Diretores de Turma; 

Atas da Associação de Pais; 

Relatórios de equipa da BE. 

 Plano de Leitura 

Turma; 

 Plano de Currículo 

da BE de Turma; 

 Candidatura 

Biblioteca 2.0: 

Ciberinformção; 

 Alteração de 

Política de Gestão da 

Coleção; 

Publicar 

Passaportes de 

Leitura adaptados aos 

diferentes Ciclos de 

Ensino; 

 Plano de formação 

na EPP no âmbito das 

competências da 

Leitura e da Literacia; 

 

Domínio B3 

Impacto da BE nas 

atitudes e 

competências dos 

alunos, no âmbito da 

leitura e da literacia. 

1) O facto de a BE ser muito utilizada para acesso à informação 

e pesquisa da informação, existindo um número muito 

residual de alunos que não procura os serviços da BE e que 

não faz requisições;  

2) Os alunos reconhecem a importância da BE no que se refere 

ao seu sucesso e à aquisição das competências da leitura e 

da literacia. 

 

 

 

 

1) Valorizar o papel do Tutor da Leitura; Atas de coordenação J/I; 

Atas de coordenação 1.º Ciclo; 

Atas de equipa da BE; 

Atas de Conselho Pedagógico; 

Atas de Coordenação de Diretores de Turma; 

Relatórios de equipa da BE. 

 Valorizar o 

voluntariado da leitura 

e implementar 

Medidas que tornem a 

leitura Causa Pública. 

                                                           
57 MABE – Modelo de Avaliação da Biblioteca Escolar; 2) Referências a estas atividades nos documentos do Agrupamento; 3) Evidências de Medidas de Melhoria implementadas; 4) Medidas amplamente debatidas em diferentes órgãos 

de gestão do Agrupamento. 
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Anexo  N Tabela - Programas e Projetos de Promoção da Leitura – Na Escola, na Família e na Comunidade Local. 

 

Programas e projetos Âmbito – Descrição Objetivos 

 

Contexto de 

Intervenção 

Parcerias/Articulação Grupo – alvo Avaliação - Continuidade 

 

«O Papel da BE no 

desenvolvimento das 

Competências da Literacia da 

Informação: Construção e 

sistematização de Recursos 

Educativos.» 

 

Formação para professores, no âmbito da promoção das 

competências da Literacia e do trabalho articulado entre a 

Biblioteca e os docentes. 

 

a) Promover as competências da Literacia 

da Informação; 

b) Promover as competências da Literacia 

Digital; 

c) Promover as competências da Literacia 

da Tecnológica; 

d) Promover o trabalho articulado entre a 

Biblioteca e os docentes 

 

Escolar 

 

Creditado pelo Conselho 

Científico do Minho. 

 

Docentes 

 

Trata-se de uma prática 

continuada no Agrupamento. 

 

 

Escola Para Pais* 

 

Plano de formação parental. Este plano de formação é 

planificado a partir da auscultação feita nos inquéritos da 

Escola Para Pais. 

 

a) Promover a formação parental; 

b) Promover a articulação com diferentes 

departamentos e projetos, no sentido 

de disponibilizar um plano de 

formação; 

c) Desenvolver práticas colaborativas. 

 

Familiar 

 

 

Biblioteca em articulação com 

Clubes, Projetos do 

Agrupamento e Associação de 

Pais. 

 

Pais e 

Encarregados de 

Educação 

 

É alvo de avaliação, por parte 

de todos os envolvidos, Realiza-

se, sem interrupção, desde 

2007-2008. 

 

 

Livros com Pés* 

 

Circulação de um fundo documental em diversos pontos 

das três freguesias do Agrupamento. O fundo documental 

em circulação é adquirido por doações. 

a) Promover a leitura e o livro na 

comunidade local e na família; 

b) Favorecer a igualdade de acesso à 

leitura. 

 

Sociedade 

Escolar 

Familiar 

 

 

Biblioteca em articulação com 

a comunidade local e família. 

 

Comunidade local e 

família. 

 

É alvo de avaliação desde o 1.º 

Ano de implementação – 2006-

2007. Tem vindo a sofrer 

adaptações. 

 

Passaporte da Leitura* 

 

Documento de registo e verificação de leituras. Trata-se de 

um documento implementado em todos os ciclos de 

ensino, com campos de preenchimento diferenciados. É 

um projeto de articulação curricular, apoiado pelo PNL – 

aLer+ 

a) Promover a leitura; 

b) Promover o estudo de perfil de leitores; 

c) Envolver a família no projecto/plano de 

leitura do seu educando. 

 

Escolar 

Familiar 

 

Biblioteca em articulação com 

educadores de infância, 

docentes titulares de turma do 

1.º ciclo e docentes de língua 

portuguesa. 

 

 

Alunos e família. 

 

O projeto e os documentos de 

aplicação são alvo de avaliação 

pela equipa da biblioteca e os 

departamentos envolvidos. O 

Passaporte da Leitura é 

instrumento de avaliação dos 

alunos. 

 

Contrato de Leitura* 

Consiste na referenciação dos alunos das turmas do 2.º e 

3.º ciclos para Contrato de Leitura. O projeto compreende 

um programa individual de promoção e motivação para a 

leitura, com abordagens diferenciadas, por tutores de 

leitura. Os contratos de leitura são assinados pelos alunos 

e pelos tutores de leitura e dados a conhecer aos 

encarregados de educação, pelos Diretores de turma. 

 

a) Promover o gosto pela leitura; 

b) Promover o envolvimento de 

professores voluntários na promoção 

da leitura; 

c) Promover percursos individualizados 

de leitura; 

d) Estudar perfis de leitores com 

desadequado desempenho de leitura 

para a sua faixa etária. 

 

Escolar 

Familiar 

 

Biblioteca em articulação com 

Conselhos de Turma (CT) e 

professores tutores de leitura 

(Voluntários). 

 

Equipa da 

Biblioteca; 

Conselho de 

Turma; Alunos; 

Tutores de leitura; 

Família. 

O projeto e os documentos de 

aplicação são alvo de avaliação 

pela equipa da biblioteca e os 

departamentos envolvidos, os 

conselhos de turma e os tutores 

da leitura. 

 

Desfile de Personagens de 

Livros 

As turmas escolhem livros e, em articulação com a 

Biblioteca, os Directores de turma, os educadores e os 

professores do 1º ciclo, preparam o desfile baseado na 

caraterização das personagens das obras escolhidas. Para 

a preparação do desfile as turmas são envolvidas em 

vários momentos de um projeto de pesquisa sobre o tema. 

Já está planificada a Celebração dos 800 Anos da Língua 

Portuguesa. 

a) Promover o gosto pela leitura e pelos 

livros; 

b) Promover o conhecimento e divulgação 

de obras literárias na escola, na família 

e na comunidade. 

 

Escolar 

Familiar 

Sociedade 

Comunidade Local; 

Juntas de Freguesia que 

integram o Agrupamento. 

Equipa da 

Biblioteca; Alunos 

desde o Jardim de 

Infância até ao 3.º 

ciclo; Professores; 

Este projeto decorre desde o 

início do ano até ao desfile de 

Carnaval. A celebração do 

Carnaval é uma oportunidade 

para promover projetos de 

pesquisa. 

 

Semana da leitura* 

A Semana da Leitura é uma atividade de âmbito nacional 

e, neste Agrupamento, realiza-se desde o primeiro ano que 

a mesma foi implementada pelo PNL, constatando-se que 

existe desde o início da sua celebração uma determinação 

explícita de envolvimento de toda a Comunidade Escolar e 

 

a) Promover o gosto pela leitura; 

b) Promover a celebração da leitura; 

c) Fazer da leitura um desígnio do 

Agrupamento e da Comunidade. 

 

Escolar 

Familiar 

Sociedade 

 

PNL 

RBE 

Biblioteca Municipal 

 

Escola 

Família 

Comunidade Local 

 

A Semana da Leitura é todos os 

anos avaliada, no âmbito da 

avaliação promovida pelo PNL 



 377 

 

Programas e projetos Âmbito – Descrição Objetivos 

 

Contexto de 

Intervenção 

Parcerias/Articulação Grupo – alvo Avaliação - Continuidade 

local.  

 
 

Noite de poesia com sabor a 

chocolate 

Noite da Poesia com Sabor a Chocolate é uma festa, na 

qual se cruzam a poesia e o sabor a chocolate, onde se 

divulgam poetas e poemas, que pretende envolver a 

comunidade educativa, nomeadamente alunos, 

professores e encarregados de educação. 

 

a) Promover o gosto pela poesia; 

b) Promover o envolvimento da 

comunidade educativa. 

 

Escolar 

Familiar 

Sociedade 

 

Associação de Pais; 

Comunidade Local. 

 

Escola 

Família 

Comunidade Local 

 

Não se realiza com continuidade 

no tempo. 

 

Embaixadores da Leitura* 
Os embaixadores da leitura são alunos, professores e 

convidados que promovem a leitura e os livros na 

comunidade educativa. 

 

a) Promover o gosto pela leitura. 

b) Promover o voluntariado da leitura. 

 

Escolar 

Sociedade 

 

Voluntários da Leitura 

 

Alunos 

Professores 

Comunidade local 

 

Realiza-se em continuidade. 

 

Livros Com Pés* 

Circulação de um Fundo Documental «libertado» por 

professores, auxiliares da ação educativa e assistentes 

operacionais, com vista à partilha e circulação de livros na 

comunidade educativa. O projeto funciona nos mesmos 

moldes que o Bookcrossing internacional. 

 

a) Promover o gosto pela Leitura; 

b) Promover a partilha de livros e 

conversas à volta de livros. 

 

Escolar 

 

Comunidade Educativa. 

 

Docentes e Pessoal 

não docente 

 

 

Realiza-se em continuidade. 

 

Leituras em Vai e Vem* 

 

Projeto de leitura direccionada a alunos do J/I. Consta do 

envolvimento do Encarregados de Educação na leitura 

semanal de livros aos seus educandos. 

 

a) Promover o gosto pela Leitura; 

b) Promover a valorização da leitura 

desde a 1.ª infância; 

c) Valorizar a leitura e o livro nas famílias. 

 

 

Familiar 

 

PNL 

 

Alunos do J/I e 

família. 

 

Realiza-se em continuidade. 

 

 

Contos explosivos 
 

Elaboração de um conto baseado em conceitos de CFQ. 

a) Desenvolver capacidades críticas e 

científicas nos alunos; 

b) Tornar-se ativo no processo de 

ensino/aprendizagem da ciência; 

c) Promover o gosto pela leitura e pela 

escrita. 

 

Escolar 

 

Articulação da Biblioteca com 

o departamento de ciências e 

matemática. 

 

Alunos 

 

Verifica-se que existe 

continuidade na articulação 

entre a Biblioteca e o 

departamento de Ciências e 

Matemática. 

 

 

Concurso Contos de Natal 

Os professores, encarregados de educação, alunos e 

funcionários são convidados a criar contos de Natal. Os 

contos são publicados, pela equipa da biblioteca em 

suporte de papel e e-book. 

 

a) Promover a literacia da leitura; 

b) Promover a escrita; 

c) Promover competências da Literacia da 

Informação. 

 

 

 

Escolar 

Familiar 

 

Escritores que integram o júri. 

 

Alunos 

Família 

 

Não se realiza com continuidade 

no tempo. 

 

Concurso Palmo e Meio de 

Leituras* 

Trata-se de um concurso promovido pelas BE do Município 

de Peniche, direcionado aos alunos do 1.º ciclo, em 

articulação com os docentes deste ciclo de ensino e a 

Biblioteca Municipal de Peniche. 

 

a) Promover o gosto pela leitura; 

b) Fazer da leitura um desígnio na 

comunidade escolar e local. 

 

 

Escolar 

Familiar 

Sociedade 

 

Bibliotecas Escolares do 

Município de Peniche; 

Biblioteca Municipal de 

Peniche; Câmara Municipal de 

Peniche; RBE 

 

Alunos 

Professores 

Família 

Comunidade Local 

 

 

Concurso Nacional de Leitura 

 

Trata-se de um concurso Nacional de leitura, dirigido aos 

alunos do 3.º ciclo. Os alunos prestam provas de leitura no 

Agrupamento e nas provas distritais e nacional. 

a) Criar hábitos de leitura; 

b) Ler obras completas; 

c) Criar o gosto por discutir obras da 

literatura nacional e internacional. 

 

 

Escolar 

Familiar 

Sociedade 

Bibliotecas Escolares; RBE; 

PNL; Bibliotecas Municipais; 

RTP. 

Alunos 

Professores 

Família 

Comunidade Local 

 

 

Vou contar uma história…* 
 

Os alunos contam histórias aos avós. 

 

a) Promover o intercâmbio entre 

gerações; 

b) Promover a leitura em contexto familiar. 

 

Escolar 

Familiar 

 

Família. 

 

Alunos 

Avós 

 

Realiza-se em continuidade. 

 

Biblioteca de Esplanada 

A Biblioteca disponibiliza uma zona de leitura no espaço 

exterior contíguo à Biblioteca, proporcionando, assim, um 

alargamento do espaço de leitura com espaços 

confortáveis. 

a) Proporcionar espaços de leitura; 

b) Promover a leitura autónoma, 

proporcionando um espaço informal e 

acolhedor. 

Escolar 

Alunos 

Professores 

Família 

  

 
Feira do Livro 

 

A feira do livro aberta a toda a comunidade escolar e local. 

 

a) Promover a leitura e o livro. 

Escolar 

Familiar 

 

Livrarias 

 

Comunidade 

 

Realiza-se em continuidade. 
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Programas e projetos Âmbito – Descrição Objetivos 

 

Contexto de 

Intervenção 

Parcerias/Articulação Grupo – alvo Avaliação - Continuidade 

Nesta são promovidos escritores e livros. Sociedade Educativa 

 

A poesia anda ai…* 

Sessões de poesia a decorrer em diversos espaços 

públicos, promovidas pela Biblioteca Municipal, sob 

diversos temas. Realiza-se ao longo do ano em diversos 

espaços do Agrupamento e do município. 

a) Promover o gosto pela leitura e pela 

poesia; 

b) Fazer da leitura um desígnio na 

comunidade escolar e local 

Escolar 

Familiar 

Sociedade 

Biblioteca Municipal 
Comunidade 

Educativa 

 

Realiza-se em continuidade. 

 

Encontro de Gerações 

 

Promoção do Encontro de Gerações no qual os 

participantes são convidados a dialogar sobre leituras e a 

assistir à dramatização de textos. 

 

a) Promover o gosto pela cultura; 

b) Promover o gosto pela leitura. 

 

Escolar 

Familiar 

 

 

 

Alunos 

Idosos 

 

 

Uma história contada pelo meu 

encarregado de educação* 

 

Participação de encarregados de educação na leitura de 

livros e/ou a contar histórias. 

a) Desenvolver o gosto pela leitura; 

b) Integrar os encarregados de educação 

na promoção da leitura. 

 

 

Escolar 

Familiar 
Encarregados de Educação 

Alunos 

Encarregados de 

Educação 

Professores 

 

Realiza-se em continuidade. 

 

Encontros com Escritores* 
 

 

Encontros, ao longo do ano, com diversos escritores. 

a) Promover o gosto pela leitura e pela 

escrita; 

b) Proporcionar o conhecimento de 

escritores; 

c) Desenvolver a capacidade de 

comunicação; 

Escolar 

Familiar 

Sociedade 

 

Escritores e editoras 

 

Alunos desde o J/I 

até ao 3.º Ciclo 

 

Realiza-se em continuidade. 

 

 

Visitas a Bibliotecas* 

 

 

Visitas de diversas turmas a bibliotecas Municipais e 

outras bibliotecas Públicas. 

 

a) Proporcionar momentos de leitura; 

b) Dar centralidade à atividade leitora; 

c) Facultar experiências e hábitos de 

acesso a Bibliotecas. 

 

Escolar 

Familiar 

Sociedade 

 

Alunos 

Professores 

Bibliotecários 

 

Alunos 

Professores 

 

Realiza-se em continuidade. 

 

 

Piquenique de Livros 

 

Integração da leitura em diversos momentos lúdicos da 

comunidade educativa. 

 

a) Promover espaços informais de leitura. 

 

 

Escolar 

Familiar 

Sociedade 

 

 

Comunidade 

Educativa 

 

 

Biblioteca 2.0: 

Ciberinformação. * 

 

 

Trata-se de um projeto alicerçado na aprendizagem 

construtiva e na promoção do conhecimento coletivo. 

Disponibiliza ferramentas da WEB 2.0 

a) Promover competências de literacia da 

leitura; 

b) Promover competências da Literacia da 

Informação; 

c) Promover competências da Literacia 

Digital; 

 

 

Escolar 

Familiar 

Sociedade 

RBE – Medida Ideias Com 

Mérito. 

Comunidade 

Educativa 

Projeto selecionado pela RBE, 

no âmbito da Medida Ideias 

Com Mérito 

 

Concurso Palavra-Passe: 

Leitura* 

 

Promoção da leitura através de um concurso municipal, no 

âmbito da elaboração de filmes, de cartazes, de 

desdobráveis e de fotografias, cujo tema é a importância 

da leitura. 

 

a) Promover competências da Literacia da 

Informação; 

b) Promover competências da Literacia 

Digital; 

c) Promover o gosto pela leitura e pela 

escrita 

 

Escolar 

Familiar 

Sociedade 

 

Bibliotecas Escolares 

Biblioteca Municipal 

Câmara Municipal de Peniche 

 

Comunidade 

Educativa 

 

 

Estudo de Perfil de leitor * 

 

Aplicação de instrumentos para avaliação do contexto 

social, escolar e familiar que influencia o perfil de leitor dos 

alunos referenciados para contrato de leitura e de alunos 

não referenciados para contrato de leitura. 

 

a) Conhecer o perfil de leitor de alunos 

referenciados para contrato de leitura e 

fazer estudos comparativos com alunos 

não referenciados; 

b) Desenvolver, a partir do conhecimento 

do perfil de leitor, metodologias 

diferenciadas de promoção da leitura. 

 

Escolar 

Familiar 

Sociedade 

Equipa da Biblioteca 

 

 

Alunos 

Professores 

Família 

 

Realiza-se em continuidade. 

 

Perfil de competências da 

Literacia da Informação de 

turma* 

 

Articulação entre a Biblioteca e Conselho de Turma, para 

neste conselho, traçar o perfil de competências da 

Literacia da Informação, de turma, e intervir na 

consolidação e promoção de novas competências, de 

acordo com o perfil de partida de cada turma. 

 

a) Promover a Literacia da Informação 

b) Desenvolver articulação entre a BE e o 

CT no que concerne à promoção da 

Literacia da Informação. 

 

Escolar 

 

Biblioteca 

Conselho de Turma 

 

Conselho de Turma 

Alunos 

 

Realiza-se em continuidade. 
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Programas e projetos Âmbito – Descrição Objetivos 

 

Contexto de 

Intervenção 

Parcerias/Articulação Grupo – alvo Avaliação - Continuidade 

 

Perfil de Competências de 

Leitura de Turma* 

Articulação entre a Biblioteca e Conselho de Turma, para 

neste conselho, traçar o perfil de competências da 

Literacia da leitura, de turma, e intervir na consolidação e 

promoção de novas competências, de acordo com o perfil 

de partida de cada turma. 

a) Promover a leitura; 

b) Desenvolver articulação entre a BE e o 

CT no que concerne à promoção da 

Literacia da leitura. 

Escolar 
Biblioteca 

Conselho de Turma 

Conselho de Turma 

Alunos 

 

Realiza-se em continuidade. 

 

Currículo da Biblioteca* 

Articulação curricular entre a equipa da BE e os docentes 

de diversas disciplinas, no âmbito de formação direcionada 

aos alunos, no que concerne à promoção de competências 

da Literacia da Informação, de forma natural e oportuna, 

são abordadas temáticas inerentes à pesquisa e ao acesso 

à informação. 

a) Promover as competências da Literacia 

da Informação; 

b) Promover a articulação curricular entre 

a equipa da Biblioteca e os docentes 

das diversas áreas disciplinares. 

 

 

Escolar 

 

RBE 

Todos os alunos do 

Agrupamento, 

desde o 1.º ciclo até 

ao 3.º ciclo 

Este projeto foi acompanhado e 

avaliado durante os dois 

primeiros anos de aplicação 

pelo GRBE e trata-se de um 

projeto premiado pela Medida 

Ideias Com Mérito. 

 

Agenda Cultural do Serviço 

Educativo da Biblioteca* 

A Agenda Cultural do Serviço Educativo é um plano de 

ação coordenado pela equipa da Biblioteca que articula 

com os Clubes do Agrupamentos. Nesta é estabelecido um 

plano de promoção de recursos educativos e/ou são 

desenvolvidas atividades/estratégias que implementem a 

dinamização/promoção da leitura de forma articulada entre 

todas as áreas curriculares e não curriculares do saber e 

de forma transversal entre ciclos. 

a) Promover competências da Literacia da 

Informação; 

b) Promover competências da Literacia 

Digital; 

c) Promover o gosto pela leitura e pela 

escrita. 

d) Promover a articulação entre a 

Biblioteca e Clubes do Agrupamento. 

 

Escolar 

Biblioteca e os Clubes que se 

seguem: Ateliê de Escrita 

Criativa; Clube de Histórias à 

Hora de Almoço; Clube de 

Teatro; Clube e@biblioticos; 

Clube de Dramatização; Clube 

SOS Ciências; Clube do Livro; 

Clube arte3; Clube de 

Cerâmica; Tuna do 

Agrupamento. 

 

Alunos desde J/I ao 

3.º ciclo 

 

 

 

 

 

Realiza-se em continuidade. 

  

Quem Conta um Conto 

Acrescenta Um Ponto 

Os alunos do 2.º Ciclo são convidados a participar num 

concurso de escrita a partir da coleção Os clássicos 

portugueses adaptados para crianças. 

 

a) Promover a leitura; 

b) Promover a escrita. 

Escolar PNL Alunos do 2.º Ciclo  

 
Faça lá um poema Realização de poemas pelos alunos do 2.º e 3.º Ciclo. 

 

a) Estimular a criatividade. 

b) Produzir um texto poético 

 

Escolar 

 

PNL 

 

Alunos do 2.º e 3.º 

ciclos 

 

 

Dramatização de textos 
 

Exploração de obras e sua dramatização em 

atividades/eventos do Agrupamento. 

c) Promover o gosto pelos livros e pela 

leitura; 

 

a) Promover o gosto pela representação; 

b) Promover a valorização da 

representação enquanto arte. 

 

 

 

Escolar 

 

 

 

Clube de Teatro 

 

 

 

Alunos do 2.º e 3.º 

ciclos 

 

Realiza-se em continuidade. 

 

Monitores da Biblioteca* 

No âmbito do Clube E@bibliotícos promove-se a formação 

de utilizadores, no âmbito das competências da Literacia 

da Informação, que visa a formação pessoal e o 

enriquecimento curricular dos alunos, bem como a sua 

possível participação e envolvimento na Biblioteca, 

enquanto animadores e colaboradores deste espaço. 

a) Promover as competências da 

Literacia; 

b) Promover a participação cívica e 

espírito de voluntariado. 

Escolar Alunos Alunos 
 

Realiza-se em continuidade. 

 

Histórias adaptadas* 

Articulação da Biblioteca com o Grupo de Educação 

Especial, no sentido de serem criados e adaptados 

materiais para integrar o Banco de Recursos do Currículo 

da Biblioteca. São adaptados textos para alunos com 

dificuldades de comunicação e, posteriormente, adaptados 

os recursos do Currículo da BE para os referidos alunos. 

a) Promover a adaptação dos recursos do 

Literacia da informação para alunos 

com NEE; 

b) Promover ensino individualizado; 

c) Promover as competências da Literacia 

da Informação. 

Escolar 

 

 

Departamento de Educação 

Especial 

Alunos 

Professores 

Família 

 

Realiza-se em continuidade. 

 
Leitura Autónoma na Sala de 

Estudo* 
Disponibilização de Fundo Documental para leitura 

autónoma, na sala de estudo. 

a) Promover espaços de leitura 

autónoma. 

 

Escolar 

 

Professores de Sala de 

Estudo. 

Alunos 

Professores 

 

Realiza-se em continuidade. 

 

Leitura autónoma e orientada* 

 

Promoção e gestão de um Fundo Documental para leitura 

autónoma e orientada a circular entre as escolas do 1.º 

Ciclo. 

a) Promover a gestão e circulação do 

Fundo Documental de leitura orientada; 

b) Garantir o acesso planificado aos 

diferentes títulos. 

 

 

Escolar 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca em articulação com 

as Coordenações de ano. 

 

Alunos 

Professores 

 

Realiza-se em continuidade. 

 Datas comemorativas 

relacionadas com o livro e a 
Dia Mundial do Livro e dos direitos de autor; Dia Mundial 

da Poesia; Dia Internacional das Bibliotecas; Dia 
a) Promover o gosto pela leitura. 

Escolar 

Família 
 

Comunidade 

Educativa 

 

Realiza-se em continuidade. 
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Programas e projetos Âmbito – Descrição Objetivos 

 

Contexto de 

Intervenção 

Parcerias/Articulação Grupo – alvo Avaliação - Continuidade 

leitura* Internacional do Livro Infantil. Sociedade 

 

Empréstimo Inter-bibliotecas* 

Empréstimo Inter-Bibliotecas entre as Bibliotecas do 

Agrupamento, garantindo uma melhor gestão do Fundo 

Documental do Agrupamento e dando acesso a livros 

diversificados, sobretudo favorecendo os alunos que 

integram escolas que não têm Biblioteca. 

a) Promover a leitura e o livro; 

b) Promover a igualdade de oportunidade 

de acesso à leitura. 

Escola 

Família 

Sociedade 

 

 

Bibliotecas do Agrupamento 

 

 

 

 

Comunidade 

Educativa 

 

 

 

Realiza-se em continuidade. 

 

Empréstimo Inter-Escolas* 

Empréstimo Inter-Escolas, entre as Escolas do 

Agrupamento, garantindo uma melhor gestão do fundo 

documental do Agrupamento e dando acesso a livros 

diversificados, sobretudo favorecendo aos alunos que 

integram escolas que não têm Biblioteca. 

a) Promover a leitura e o livro; 

b) Promover a igualdade de oportunidade 

de acesso à leitura 

Escola 

Família 

Sociedade 

Escolas do Agrupamento 

Comunidade 

Educativa 

 

 

Realiza-se em continuidade. 

Realiza-se durante todo o ano. 
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Anexo  O Tabela -Caraterização e evolução do crescimento do Fundo Documental da BE – da EB2,3 de Atouguia da Baleia – Biblioteca Mariano Calado 

 

Classe CDU 
Anos Letivos 

2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

0-Generalidades 191 266 331 432 487 519 581 600 650 650 

1-Filosofia. Psicologia 30 55 65 85 120 131 137 140 150 150 

2-Teologia. Religião 5 20 31 37 49 52 54 54 56 56 

3- Ciências Sociais 310 373 430 463 483 489 495 500 504 504 

5- Matemática. Ciências Naturais 116 161 202 248 290 304 324 330 354 354 

6- Ciências Aplicadas. Medicina. Tecnologia 31 35 37 39 41 43 44 44 47 47 

7 – Arte. Desporto 30 136 197 398 469 492 498 498 512 512 

8 – Língua. Linguística. Literatura 2380 2592 2850 3245 3650 4501 4895 4909 5037 5089 

9 – Geografia. Biografia. História 901 906 907 913 917 923 926 927 930 930 

Total 3994 4544 5050 5860 6506 7454 7954 8002 8240 8292 

 

 

 

Anexo  P Tabela - Caraterização e evolução do crescimento do Fundo Documental da BE da EB 1 de Ferrel – Biblioteca Escolar Raul Brandão 

Classe CDU 
Anos Letivos 

2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

0-Generalidades 9 108 139 139 139 139 143 143 143 

1-Filosofia. Psicologia 2 10 10 10 10 10 19 19 19 

2-Teologia. Religião 6 9 9 10 10 10 27 27 27 

3- Ciências Sociais 7 12 12 12 12 12 46 46 46 

5- Matemática. Ciências Naturais 4 15 15 15 15 15 28 28 45 

6- Ciências Aplicadas. Medicina.Tecnologia 3 18 18 18 18 18 28 28 28 

7 – Arte. Desporto 3 8 8 8 8 8 16 16 16 

8 – Língua. Linguística. Literatura 60 366 372 382 404 425 704 830 882 

9 – Geografia. Biografia. História 4 18 18 18 18 18 31 31 31 

Total 98 564 601 612 634 655 1042 1168 1237 



 382 

Anexo  Q Siglas utilizadas 

 

ACIDI – Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural.  

AECE – Atividades Educativas de Complemento Curricular  

BE – Biblioteca Escolar 

BM – Bi blioteca Municipal  

CIBE – Coordenadores Interconcelhios das Bibliotecas Escolares. 

CP – Conselho Pedagógico 

CT – Conselho de Turma 

DRE – Direção Regionais de Educação. 

EACEA – Agência de Execução relativa à Educação, ao Audiovisual e à Cultura 

EB – Escola Básica 

EE – Encarregado de Educação 

EPL – Estudo de Perfil de Leitor  

FD – Fundo Documental 

IEA - Internacional Association for the Evaluation of Educational Achievement 

IRA – International Reading Association 

J/I – Jardim-de Infância  

LI – Literacia de Informação 

MABE - D – MABE Docentes 

MABE – Modelo de Avaliação da Biblioteca Escolar 

MABE- A – MABE Alunos 

MC - Ministério da Cultura. 

ME – Ministério da Educação.  

PAA – Plano Anual de Atividades 

PB – Professor Bibliotecário 

PGC – Política de Gestão da Coleção  

PE – Projeto Educativo 

PIRLS - The Progress in International Reading Literacy Study 

PISA - Programme for International Student Assessment 

PL – Passaporte da Leitura 

PNL - Plano Nacional de Leitura. 

PTE – Plano Tecnológico para a Educação 

Q – Questão 

RBE – Rede de Bibliotecas Escolares 

SABE – Serviços de Apoio às Bibliotecas Escolares.  


