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Resumo 

O projeto “Ler e envolver: da biblioteca escolar à sala de aula” consistiu na implementação de 
um programa continuado de desenvolvimento das literacias, articulando os materiais produzidos 
na biblioteca escolar com os conteúdos lecionados em sala de aula. Favoreceu um envolvimento 
efetivo dos docentes na promoção da leitura contextualizada, a partir de ambientes digitais, 
conduzindo a novas formas de participação e à consolidação do trabalho colaborativo. As 
atividades foram planificadas de acordo com as características específicas dos alunos e 
envolveram vinte e seis turmas. 
Palavras-chave: Leitura, articulação curricular, tecnologia, inovação. 

 

UM PROJETO DE LEITURA EM AMBIENTE DIGITAL 

 
Introdução 
A leitura constitui um processo ativo, cognitivo e afetivo, de construção de significados a 

partir de um texto, envolvendo o exercício de raciocínios complexos. O seu 

desenvolvimento é facilitado por contextos ricos em experiências literácicas e os alunos 

aprendem melhor quando os professores utilizam estratégias diversificadas para 

promover o conhecimento leitor. 

A literacia não se adquire de forma espontânea, mas requer um trabalho de planificação 

consciente, de práticas intencionais e sistemáticas, com processos de monitorização e 

avaliação constantes. 

Na génese do projeto “Ler e envolver” esteve a criação de oportunidades plurais de 

interação com os materiais literácicos, que, para além de significativos e relevantes, 

estivessem acessíveis na multiplicidade dos contextos em que os alunos interagem e se 

movimentam. 

 

Descrição do trabalho realizado 
O projeto teve por objetivos promover a leitura online numa lógica continuada, 

possibilitar um acesso equitativo aos recursos e incorporar, de forma transversal ao 

currículo, o desenvolvimento da capacidade de ler e interpretar, contribuindo para a 

melhoria dos resultados escolares. 
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A equipa da biblioteca, em colaboração com os professores, selecionou textos com 

qualidade, relacionados com os conteúdos das diversas disciplinas, e, semanal ou 

quinzenalmente, publicou-os no site da biblioteca, na secção dedicada ao projeto. 

Cada texto era acompanhado de um questionário em linha, de resposta fechada – 

escolha múltipla ou verdadeiro/falso – para desenvolvimento de capacidades associadas 

à leitura. O URL dos recursos era transmitido, via e-mail, aos professores, que podiam 

optar por utilizá-los em contexto de sala de aula, na biblioteca escolar, ou solicitar aos 

alunos que realizassem as atividades autonomamente. 

Os alunos acediam às páginas e resolviam os exercícios propostos. Em seguida, os 

formulários das respostas eram corrigidos pela equipa da biblioteca e enviados aos 

docentes, que analisavam os resultados, dando o respetivo feedback aos alunos, 

integrando-os na sua avaliação. 

No ano letivo transato, o projeto envolveu 345 alunos e 20 professores. Por período, 

registou-se uma média de 800 respostas individuais a questionários. 

Foram também produzidos dossiês temáticos em formato digital e webquests sobre 

conteúdos curriculares específicos. 

 

Conteúdos de História para o ensino secundário 

 

Todos os materiais produzidos – quizzes online, webquests, guiões de pesquisa, 

orientadores de leitura, dossiês temáticos, fichas de trabalho e passatempos – foram 
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elaborados de acordo com o conteúdo curricular a trabalhar pelo professor, o nível de 

ensino e as características das turmas. No total, produziram-se, até ao momento, 385 

páginas web com informação validada e 163 documentos em formato PDF, para 

download. 

 

Conclusão 
O projeto teve um impacto significativo nos resultados escolares. Em 2012, nos exames 

de Português do 9º ano, a percentagem de resultados positivos no domínio da leitura 

dos alunos que participaram regularmente nas atividades foi de 71%, 16 pontos 

percentuais superior ao cômputo geral das turmas. 

No corrente ano letivo, o projeto abrangeu essencialmente os alunos dos cursos 

profissionais em atividades dinamizadas na biblioteca escolar. 

O facto de todos os materiais estarem disponíveis online confere transferibilidade ao 

projeto, cujos conteúdos podem ser explorados por qualquer escola, em contextos 

diversificados: www.eb23-valenca.rcts.pt/le001.htm. 
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