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09 setembro | 14h30 | Projeto Livros Traquinas (Mais Leitura, Mais Sucesso) – Partilha de Experiências 

Rede Municipal de Bibliotecas de Almada 

Moderadora: Fernanda Eunice Figueiredo| Rede Municipal de Bibliotecas de Almada 

 
O Projeto Mais Leitura, Mais Sucesso integrava o Plano Municipal de Promoção do Sucesso Educativo que 
visava o apoio, desenvolvimento e a consolidação da literacia como competência relevante para uma 
escolarização bem sucedida. 
A ação Projeto Livros Traquinas tinha como objetivo sensibilizar para o valor que o livro e a leitura 
desempenham no desenvolvimento das crianças a frequentar o ensino pré-escolar público do concelho. 
Através da disponibilização de livros a todas as salas deste nível de ensino, pretendeu-se promover uma maior 
interação dos alunos com a leitura que contribuísse para construir sentido em torno da escrita, curiosidade 
pelo livro, competências de ouvir, ler e compreender. Neste contexto, o projeto disponibilizou 97 malas com 
uma coleção de 55 livros por mala, num total de 5.335 livros. A ação iniciou-se em dezembro de 2019 tendo 
sido entregue uma mala em cada sala do ensino pré-escolar público dos 13 Agrupamentos do Concelho de 
Almada. As malas circularam entre as salas dos vários agrupamentos durante o período do projeto que 
terminou em junho de 2021. Considerando a importância deste projeto, na sequência da avaliação efetuada, 
a Câmara Municipal entendeu dar-lhe continuidade incluindo-o no Plano Local de Leitura, continuando a Rede 
Municipal de Bibliotecas de Almada a assegurar a sua gestão. 
 

Arminda Almeida -  AE Professor Ruy Luís Gomes 

Educadora de Infância há trinta e seis anos, da Rede Pública do Ministério da Educação, com uma breve 

passagem inicial de dois anos por um Colégio privado. Exerceu funções em diferentes contextos educativos e 

em funções complementares, nomeadamente quando integrou o Gabinete de Educação Pré-Escolar, na 

Direção Regional de Educação de Lisboa, no lançamento da Expansão da Rede Pública da Educação Pré-Escolar. 

Com uma passagem que considera determinante na sua formação Pessoal e Profissional, pelo Serviço de 

Pediatria do Hospital Garcia de Orta em Almada. Atualmente a exercer funções como titular de grupo na EB 

nº 1 do laranjeiro, do Agrupamento de Escolas Professor Ruy Luís Gomes. 

 

Alexandra Maria Coelho Fernandes – AE Monte da Caparica 

É residente no Concelho de Almada há 51 anos, iguais aos que tem de vida. Começou a trabalhar como 

Educadora de Infância em 1994. Iniciou o seu percurso profissional no Ensino Particular e fez a Licenciatura 

em Educação de Infância na Escola Superior de Educação Jean Piaget em Almada. Posteriormente trabalhou 

na Casa Pia de Lisboa. Fez a Pós-Graduação em Educação Especial: Domínio Cognitivo e Motor no Instituto 

Piaget de Almada onde lecionou um ano letivo no Ministério da Educação. Conclui o Mestrado em Psicologia 

do Desenvolvimento e da Educação também no Instituto Piaget em Almada em 2012 e desde aí exerce funções 

de Educadora no Agrupamento de Escolas do Monte de Caparica. Ao longo deste tempo interessou-se por 

outras áreas, mas sempre ligadas à educação onde realizou no Instituto CRIAP duas Pós-Graduações em “Arte 

Terapia e Waking Dream” e “Inteligência Emocional e Saúde Mental: Aplicações práticas na família, na 

educação, nas organizações e na saúde”. Participa com alguma frequência em ações de formação. 
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Ana Leal -  AE Trafaria 

Curso de educadora de Infância, Escola João de Deus. Mestrado em Ciências da Educação, Universidade do 

Algarve. Curso de Formação Especializada- Curso de Valorização Técnica Orientada para a Administração 

Escolar- ISCSP Universidade de Lisboa. Quarenta anos de educadora com percurso diversificado. Educadora 

em IPSS. Educadora da Rede Pública do Ministério de Educação. Educadora em contexto hospitalar. Educadora 

gestora. Percurso profissional pautado pela diversidade de contextos, funções diferentes, apresentando-se 

cada um deles como uma experiência enriquecedora e geradora de saberes, 

mas sempre com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento de uma educação de qualidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


