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10 setembro | 14h30 | A Leitura está nas nossas mãos 

Práticas das Escolas 

Moderador: João Paulo Proença| Coordenador Interconcelhio para as Bibliotecas 

Escolares dos concelhos de Almada e Seixal 

 

 

AE Daniel Sampaio: Movimento 14-20 a Ler+, PB Ana Paula Noválio 

 

A escrita Movimento 14-20 a Ler+ 
Ler, ver e fazer (n)o mundo 
 
O projeto Ler, ver e fazer (n)o mundo surgiu da vontade de motivar os alunos para a leitura e para a 
escrita, reforçando estas atividades, bem como para a partilha destes interesses junto dos seus pares 
através dos meios audiovisuais e das redes sociais. 
Atualmente, qualquer jovem é possuidor de um telemóvel com câmara, com o qual capta e divulga 
a realidade que observa, por isso pareceu-nos que associar a leitura e a escrita ao audiovisual e às 
redes sociais poderia ser uma forma de concretizar os nossos objetivos. 
Para além da abordagem de conteúdos curriculares, o projeto contempla ainda a produção de 
pequenos filmes que sensibilizem os jovens para questões como os valores da Democracia, Cidadania 
e Direitos Humanos, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e para o papel da leitura e análise de 
textos, da literatura e da escrita neste processo. 
 

Ana Paula Noválio -  Docente de Português. Professora Bibliotecária da Escola Secundária Daniel Sampaio. 

1. Dados Pessoais 

Nasceu no dia 29 de abril de 1968. 

É natural de Colónia (RFA) 

2. Habilitações académicas/profissionais 

1995 - Licenciatura em Línguas e Literaturas Modernas - estudos Portugueses e Alemães do Ramo de Formação 

Educacional, pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. 

3. Experiência Profissional 

Docente de Português desde 1995. 

Integra equipas das Bibliotecas Escolares desde 2004. 

Professora Bibliotecária na Escola Secundária Daniel Sampaio (Agrupamento de Escolas Daniel Sampaio) desde 

o ano letivo 2020/2021. 

4. Outras atividades/cargos 

Coordenadora dos Professores Bibliotecários do Agrupamento de Escolas Daniel Sampaio. 

Coordenadora de Projetos e Clubes da Escola Secundária Daniel Sampaio.  
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AE Ruy Luís Gomes: Práticas de Leitura do Agrupamento, PB Luísa Batista e professora Madalena Cardoso 

 

O Agrupamento de Escolas Professor Ruy Luís Gomes é, desde 2018, um agrupamento aLer+ 2027. 

Uma iniciativa do Plano Nacional de Leitura (PNL) e da Rede de Bibliotecas Escolares (RBE) que visa 

desenvolver um ambiente integral de leitura.  

O projeto aLer m@is Todos Contam tem como objetivos estimular, desenvolver e criar nos alunos o 

gosto pela leitura e pela escrita. 

Promovemos atividades com todos os níveis de ensino, desde o pré-escolar ao 12º ano. Os 

professores, alunos e encarregados de educação envolvem-se em práticas diversificadas e 

estimulantes, realizadas quer em contexto de sala de aula e/ou biblioteca quer de forma livre e 

autónoma. Sabemos que o caminho se faz caminhando e estamos certos de estar a contribuir para 

que os nossos alunos sejam mais competentes e capazes no futuro, enquanto leitores e cidadãos 

ativos. 

  

Maria Luísa Valezim Batista - licenciada em Geografia e Planeamento Regional e professora bibliotecária no 

AE Professor Ruy Luís Gomes desde 2001. 

 

Maria Madalena Baião Cardoso - é docente de Português e Francês e pertence à equipa da biblioteca escolar 

do AE Professor Ruy Luís Gomes. 

 

 

AE Caparica: Práticas de Leitura do Agrupamento, PB Cristina Cruz  

 

A leitura está nas nossas mãos - Práticas de Escolas 

 

O prémio Boas Práticas, da Rede de Biblioteca Escolares, foi obtido no primeiro trimestre de 2021, a partir da 

candidatura com dois projetos de escrita de continuidade, que de há 6 anos a esta parte têm sido 

desenvolvidos no Agrupamento de Escolas da Caparica.  

Nesta apresentação são relatados os temas e a forma como o processo de leitura/ escrita se desenrola em 

sala de aula em articulação com a biblioteca escolar. O desenvolvimento destes projetos, em diferentes 

etapas, através da escrita criativa, pressupõe que seja o aluno o centro da aprendizagem, com ganhos de 

confiança por conta dos produtos daí resultantes. 

 

Cristina Cruz -  professora de Português do 3.º Ciclo e Secundário, desde 1994. Licenciada em Línguas e 

Literaturas Modernas, variante em Estudos Portugueses, pela Universidade Nova de Lisboa. Pós-Graduada em 

Técnicos Editoriais e Mestre em Ciências da Educação, Educação e Leitura, pela Universidade de Lisboa. 

Formadora na área das bibliotecas escolares entre 2000 e 2007. Atualmente, professora bibliotecária no 

Agrupamento de Escolas da Caparica. 

 

 
 


