
Todas as escolas 

a ler



Objeto

Agregação das várias medidas

da área da leitura

do Plano  Escola+ 21|23

Rede de Bibliotecas Escolares

Plano Nacional de Leitura 2027

Direção-Geral de Educação



Atividades

1. Leitura orientada

2. Projeto Pessoal de Leitura 

3. Tempo para ler e pensar!

4. Vou levar-te comigo!

5. Livr’ à mão

6. Equipas de leitura

De entre as seis atividades propostas, as escolas deverão 

selecionar três ou mais, que se adequem ao seu contexto.

Todas as escolas em que funcionem o 1.º e o 2.º Ciclos 

inscrevem-se obrigatoriamente na medida 1. Leitura 

orientada



Prazos

1. Implementação:

entre 3 de janeiro de 2022 e 31 de julho de 2023.

2.   Inscrição (interesse e compromisso):

entre 27 de janeiro e 16 de fevereiro de 2022.    

(sujeito a confirmação)



Suporte e apoio a disponibilizar pelas unidades 

centrais do Ministério da Educação

(RBE/ PNL2027/ DGE/ IGeFE)

1. Apoiar a implementação da ação por parte das escolas:

Orientações / sugestões / Atividades formativas

2. Atribuir um reforço orçamental  (IGeFE)  para aquisição 

de fundo documental, definido de acordo com o número de 

alunos das escolas (1000€-1900€).

3. Acompanhar, monitorizar e avaliar a implementação dos 

projetos pelas escolas.



Condições a garantir por cada escola 

Inscrever a escola no projeto (SI – RBE).

Promover a apresentação/divulgação da ação na escola e na comunidade.

Implementar as atividades com que se comprometer. 

Assegurar a constituição da equipa com a indicação de horas da componente 

não letiva alocadas à ação.

Garantir a aquisição de conjuntos de livros (nas escolas em que funcionem o 1.º 

e 2.º Ciclos do Ensino Básico).



Condições a garantir por cada escola 

Apresentar os comprovativos relativos à aquisição de bens no âmbito da ação.

Assegurar o preenchimento mensal da plataforma de gestão e 

monitorização da iniciativa.

Produzir sínteses (intermédia e final) que ilustrem o desenvolvimento

e a avaliação do projeto.



Equipa da ação

Uma equipa responsável em cada escola (nominal)

Coordenação pelo professor bibliotecário

Número de docentes da equipa - definição pela escola

Número total de horas semanais (não letivas) a alocar ao projeto de 

acordo com o número de alunos da escola:

Número de alunos Número mínimo de 

horas semanais

Até 500 5

Entre 500 e 1500 8

Mais de 1500 12


