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A "A Magia da Leitura" é um projeto que nos leva, literalmente, numa viagem à descoberta do

prazer da leitura. Materializado numa carrinha adaptada a biblioteca, a nova biblioteca itinerante tem

um vasto acervo de obras, de elevado valor literário, que abrange todas as idades e áreas.

A implementação deste projeto vem favorecer significativamente o processo ensino-

aprendizagem visto que se propõe a mediação entre o livro, a leitura e a escrita, contribuindo para a

formação de aÌunos leitores, críticos e participativos, capazes de interagir na sua realidade, na condição

de cidadãos conscientes da sua atuação na sociedade e, consequente, melhoraria do desempenho nas

várias disciplinas.

É fundamental que a escola se reveja como uma instituição capaz de despertar no aluno o

interesse pela leitura, onde todos os sujeitos envoÌvidos no espaço escolar adotem um comportamento

leitor, de modo a motivar quem ainda não tem esse hábito.

Destinatários:

Alunos que frequentam o Pré-Escolar e 1,.s ciclo.

Calendarizacão:

Ano letivo 2022/2023.

Local de Realizacão:

No Interior da Biblioteca Itinerante

Obietivos serais:

- Promover o livro, a leitura e a literatura infantil;

- Potenciar a escrita criativa em simbiose com a leitura
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Obietivos esoecíficos :

- Dar a conhecer outras perspetivas sobre o objeto livro;

- Motivar a comunidade educativa para a importância da leitura;

- Fomentar o gosto por novos registos literários, capacitando os leitores para novas opções de leitura;

- Desenvolver o senso crítico nas escolhas de leitura.

Conteúdos:

- Apresentar novos conteúdos e formatos no universo da literatura infantil;

- Partilha de ferramentas que potenciem a compreensão leitora;

- ExpÌorar conteúdos programáticos e efemérides anuais.

Metodoloqia:

As sessões de leitura serão agendadas com a escola e terão a duração de 30 a 60 minutos, realizadas

com recurso a várias modalidades literárias e à Biblioteca Itinerante - "A Magia da Leitura".

Nas sessões, poderão explorar uma das seguintes áreas: "O Mundo Incrível dos Livros Pop-Up", "Ler é

Uma Viagem" ou "Storytelling Club".

A metodologia das sessões de leitura privilegiará os métodos interativo, expositivo e exemplificativo,

de modo a permitir um maior envolvimento por parte dos participantes, assim como uma

aprendizagem mais significativa.

lnscrições:

leda. mos. pestana@madeira.oov. pt

Leda Maria Quintal da Silva Pestana

Coordenadora do Projeto - "A Magia da Leitura"
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