
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE PORTUGUÊS DO 

ENSINO BÁSICO – III Módulo - LEITURA
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Leitura



Resultados Pisa (2001) – o que nos mostram?

i) Os alunos portugueses manifestam dificuldades significativas na

leitura e interpretação de textos informativos e menos problemas

perante textos narrativos.

ii) Manifestam dificuldades em reflectir sobre elementos implícitos e

sobre a organização discursiva.

iii) Os alunos com melhores desempenhos nesses estudos usam mais

estratégias para a compreensão dos textos.

iv) O tempo dedicado à leitura de textos narrativos sobrepõe-se

substancialmente às modalidades de leitura para informação e estudo.



Reflexões sobre as práticas de leitura na aula de Português:

Os manuais escolares limitam os papéis do professor e do aluno
na relação interpretativa com os textos a ler.

A importância de experiências de aprendizagem significativas e
desafiadoras que levam os alunos para patamares de maior
complexidade e eficácia leitora.

O contacto com uma diversidade de textos e de suportes da
escrita, incluindo os que são facultados pelas novas tecnologias.
Estes aspectos não atenuam a centralidade que os textos
literários têm nas práticas de leitura, sublinhando-se que estes
devem ser valorizados na sua condição de “testemunhos de um
legado estético” (p. 5, NPPEB).

A abertura explícita à literatura para crianças e para jovens quer
pela ligação ao PNL (nos 1.º e 2.ºciclos) quer pelo alargamento
do elenco de obras e textos propostos para leitura no 3.º ciclo.



Entende-se por leitura o processo interactivo que se estabelece

entre o leitor e o texto, em que o primeiro apreende e reconstrói

o significado ou os significados do segundo. A leitura exige vários

processos de actuação interligados (decifração de sequências

grafemáticas, acesso a informação semântica, construção de

conhecimento, etc.); em termos translatos, a leitura pode ainda

ser entendida como actividade que incide sobre textos em

diversos suportes e linguagens, para além da escrita verbal.

NPPEB, p. 16



Processos de Leitura

Compreensão na leitura - resultante da interacção entre, pelo 
menos, três factores (Giasson, 1993)



A leitura aperfeiçoa-se e aprofunda-se através da pluralidade 
das experiências e actividades de leitura, no desenvolvimento 

de:

• actividades orientadas para a aquisição de 
estratégias para monitorizar o processo de 
compreensão;

•actividades aplicadas a diferentes tipos textuais; 

•abordagens diversificadas de contacto com os textos;

•actividades que impliquem os alunos na comunicação 
literária e os apoiem na construção da uma recepção 
pessoal.

O papel do professor



Cabe ao professor criar “contextos de ensino e de 
aprendizagem ricos, desafiadores e significativos” 

(p.142). 
As actividades e projectos de leitura devem também 

ser sempre orientados para um (ou vários) 
propósito(s) ou finalidade(s):

ler para identificar ideias-chave,

ler para procurar informação específica;

ler para identificar pontos de vista;

ler para debater as posições do autor;

ler para recreação.

O papel do professor



Três etapas fundamentais do acto de ler: pré-leitura, 
leitura e pós-leitura:

a) Na pré-leitura, o professor deve privilegiar a mobilização de
conhecimentos prévios dos alunos que se possam articular
com o texto, antecipando o seu sentido;

b) A leitura consiste na configuração e na construção dos
sentidos do texto. Deverão ser ensinadas de forma explícita e
sistematizada técnicas de localização, de selecção e de recolha
de informação, de acordo com o(s) objectivo(s): sublinhar,
tirar notas, esquematizar etc.;

c) A pós-leitura engloba actividades que pretendem integrar e
sistematizar conhecimentos.



Aspectos considerados no Novo Programa de 
Português

 Atenção ao papel da motivação, da memória e da 
dimensão individual e social da leitura.

 Valorização do papel do professor no 
desenvolvimento de actividades de:
• aquisição de estratégia para a compreensão dos 

textos;
• exploração de diferentes tipos textuais;
• abordagens de contacto com os textos;
• implicação dos alunos.

Estes aspectos estão considerados nos Resultados 
Esperados



Para criar um ambiente pedagógico com
essas características sugere-se:

• etiquetagem da sala de aula;

• exposição de listas de palavras;

• exposição de textos produzidos oralmente pelos alunos 
e registados, por escrito, pelo professor;

• contacto com diversos materiais escritos;

• criação de um espaço de leitura na sala de aula.

Transformar a sala de aula num contexto de 
leitura



Os textos devem:

• ser breves
• ter uma linguagem adequada,
• conter desafios à compreensão e à descodificação.
• ser interessantes e desafiantes

Durante o período de aprendizagem formal da
leitura, o professor deve ser capaz de transformar as
situações de aprendizagem da leitura em situações que
façam sentido para o aluno e não sejam apenas situações
em que se lê para aprender a ler.

Dar sentido à aprendizagem da leitura



Alguns exemplos, que podem ser complexificados 
em função do ciclo de ensino:

• Ler para desenhar;
• Ler para descobrir quantas vezes uma dada palavra surge

num texto;
• Ler para organizar textos;
• Ler para descobrir elementos pirata;
• Ler para descobrir as diferenças;
• Ler para fazer corresponder descrições às imagens

respectivas;
• Ler para realizar um percurso.

Criar situações de leitura desafiantes



Múltiplas formas de ler e de aceder à leitura:

• ler e ouvir ler,
• leitura silenciosa,
• leitura em voz alta,
• leitura orientada,
• leitura recreativa,
• ler individualmente, 
• ler em grupos,
• …

Diferentes formas de ler e de aceder à leitura



Exemplos de actividades de leitura:

• A hora da leitura;

• Ler e conversar;

• Divulgação de livros/registos de leitura;

• Ler sozinhos/ler em grupo.

Diferentes formas de ler e de aceder à leitura



Ler e conversar

Antes: criar bom ambiente. Realizar actividades de
antecipação de sentidos e de criação de expectativas a partir
de: títulos, personagens, objectos, imagens, capa, contracapa,
etc.

Durante: ir avaliando o interesse do público, durante a audição
da história, e recorrer a estratégias de mobilização, propondo
antecipações para que as crianças se envolvam na história; se
a história for adequada a isso, propor às crianças que
participem do acto de contar, dizendo em coro as estruturas
que ao longo da história se repetem.

Depois: conversar sobre a história: o que gostámos, o que não
gostámos, o que faríamos se…, acrescentamos episódios,
deixamos entrar outras personagens, mudamos (atitudes, fim,
personagens, tempo, perspectivas).



O professor é um mediador e um divulgador de livros. 

No 1.º ciclo, o cantinho da leitura, dentro da sala de
aula, permite um acesso fácil e imediato aos livros.

No caso dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico é difícil a
criação de um espaço de leitura dentro da própria sala de
aula, em virtude da mobilidade de espaços decorrente da
forma de funcionamento das nossas escolas. Neste caso,
os livros terão de ser requisitados na biblioteca.

A organização de maletas pedagógicas com livros
pode ser igualmente uma das estratégias a pôr em
funcionamento na escola.

Divulgação de livros/registos de leitura 



Características do Mediador 

• Ser um leitor que gosta de ler e que gosta de livros.

• Compartilhar e transmitir o prazer pela leitura.

• Conhecer o grupo e as suas capacidades para promover
a sua participação.

• Ter uma boa dose de imaginação, criatividade.

• Acreditar no trabalho de mediador e realizá-lo com
sentido de responsabilidade e entusiasmo.

• Ter capacidade para aceder continuamente a
informação suficiente e renovada.

• Possuir uma formação que abarque as áreas de
literatura (incluindo a literatura para crianças e jovens),
psicologia e didáctica.



Plano Nacional de Leitura



"O Plano Nacional de Leitura tem como
objectivo central elevar os níveis de literacia
dos portugueses e colocar o país a par dos
nossos parceiros europeus." PNL



• Os Programas de Português do Ensino Básico
são muito claros, considerando que os textos
literários terão de integrar o processo de ensino
e aprendizagem de forma inequívoca e
culturalmente consequente.

• O PNL sugere um conjunto de obras a serem
exploradas com carácter diário no primeiro ciclo
e semanal nos ciclos seguintes.



O PNL entrará em vigor na RAA, no próximo ano, e
integrará o Plano Regional de Leitura





• O Plano Regional de Leitura articula-se com o
Plano Nacional de Leitura e filia-se no Currículo
Regional da Educação Básica da Região
Autónoma dos Açores.





Fundamentação

O Plano Regional de Leitura, designado por Projecto A LER Açores,

decorre da necessidade de desenvolvimento de hábitos de leitura

junto dos açorianos, com destaque para a população estudantil da

Educação Básica, em articulação com a implementação do novo

Programa de Português, a entrar em vigor no ano lectivo de

2011/2012, e do Currículo Regional.



Objectivos

1. Promover o gosto e o hábito de leitura nos Açores, com destaque 
para os alunos das escolas açorianas.

2. Dar a conhecer temas universais e autores portugueses e 
estrangeiros de referência, no âmbito da literatura infanto-
juvenil. 

3. Divulgar temas transversais da açorianidade em obras de 
literatura infanto-juvenil de autores açorianos residentes nos 
Açores ou nas comunidades açorianas de emigrantes.

4.Desenvolver práticas pedagógicas inovadoras e eficazes ao nível 
da leitura.



5. Facultar uma listagem de obras literárias para acesso das 
famílias, dos professores e dos alunos açorianos.

6. Divulgar, através da Internet, e de outros meios tidos por 
convenientes, um conjunto de actividades de promoção da 
leitura na Região Autónoma dos Açores.

7. Promover, no âmbito da leitura, aprendizagens significativas que 
explorem os contextos culturais de referência.

8.  Sensibilizar os açorianos para a valorização da leitura e do seu 
património literário.



Actividades

• Selecção e análise das obras a constar no Plano.

• Criação do site do Plano Regional de Leitura.
A LER na Escola 
A LER em Família
A LER em vários sotaques
A LER no Computador



O corpus textual

Nos casos do 1.º e do 2.º ciclos, cabe ao professor elaborar, de acordo
com o Projecto Curricular de Turma, o Projecto Curricular de Escola e
o Projecto Educativo de Escola, os elencos de textos e de autores
estabelecidos no Plano Nacional de Leitura.

No 3.º ciclo, estão estabelecidos corpora de textos para
leitura,organizados por autores e com especificação de critérios
subsidiários (p. ex.: género literário). É no 3.º ciclo que, de forma mais
significativa, cabe valorizar a nossa herança literária e cultural; p.
ex.:um autor como Gil Vicente e uma obra como Os Lusíadas, em
excertos a contextualizar adequadamente. p.19.



Na constituição de um corpus textual, o professor deve ter em

conta o conjunto de critérios que a seguir se enumeram:

Representatividade e qualidade dos textos;

Integridade dos textos;

Progressão;

Diversidade textual;

Intertextualidade.

O corpus textual


