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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.
(…) 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



1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo
- Ler diferentes tipos de textos em
suportes variados para obter
informação e organizar conhecimento.

- Ler para formular apreciações de
textos variados.

- Distinguir entre facto e opinião,
informação implícita e explícita,
essencial e acessória.

- Ler em voz alta com fluência textos
com extensão e vocabulário
adequados.

- Ler textos variados em diferentes
suportes, com  precisão, rapidez e
alguma expressividade.

- Ler para entretenimento,
concretização de tarefas, recolha e
organização de informação, construção
de conhecimento e fruição estética.

-  Posicionar-se quanto à pertinência e
validade da informação lida e quanto
aos efeitos produzidos pelos recursos
verbais e não verbais utilizados.

-  Fazer apreciações pessoais de
textos de diferentes tipos,
descobrindo significados implícitos e
relacionando intenção, forma e
conteúdo.

- Ler textos literários, tomando
consciência do modo como os temas,
as experiências e os valores são
representados.

- Ler de forma fluente, apreendendo o
sentido global de textos com
diferentes intencionalidades e
registos.
- Ler textos de diferentes tipos e em
suportes variados para obter
informação, organizar o conhecimento
ou para aceder a universos no plano do
imaginário, adequando as estratégias
de leitura às finalidades visadas.
- Posicionar-se criticamente quanto à
validade da informação, seleccionando
os dados necessários à concretização
de tarefas específicas e mobilizando a
informação de acordo com os princípios
éticos do trabalho intelectual.
- Apreciar textos de diferentes tipos,
analisando o modo como a utilização
intencional de recursos verbais e não
verbais permite alcançar efeitos
específicos.
- Posicionar-se enquanto leitor de obras
literárias…
- Estabelecer relações entre a
experiência pessoal e textos de
diferentes épocas e culturas …

Resultados esperados nos 1º, 2º e 3º Ciclos



Cabe ao professor:

θ criar “contextos de ensino e de aprendizagem ricos,
desafiadores e significativos” (p.142).

θ desenvolver actividades e projectos de leitura
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.

Papel do professor no desenvolvimento da
competência da leitura



Papel do professor no desenvolvimento da
competência da leitura

θ facultar a leitura dos diversos tipos de texto (narrativo,
poético, expositivo, argumentativo).

θ usar variadas práticas de trabalho e de complexidade,
de modo a exercitar as diferentes capacidades, a
desenvolver o processo de compreensão dos textos e a
conduzir os alunos a níveis mais elevados de
compreensão e de interpretação.

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



θ atribuir sentido às tarefas que são realizadas - saber
porque se lê.

θ organizar tarefas claras e concretas, orientadas para
propósitos com sentido e que impulsionam o aluno a fazer
escolhas de forma autónoma.

θ conjugar a leitura de textos fáceis e difíceis.

θ conjugar diferentes formas de organizar a leitura (grupo-
turma; pequenos grupos, pares, individual).

A motivação para a Leitura

Para motivar os alunos para a leitura dever-se-á:



O papel da memória na leitura

Os conhecimentos são activados e enriquecidos sempre
que há uma nova situação de leitura.

A  progressão dentro de cada ciclo e inter-ciclos vai
construir-se tendo presente o diálogo com as leituras já
realizadas e o alargamento a novas exigências.

O trabalho da memória consolida-se ainda através da
realização de registos que permitem ao aluno-leitor
construir o seu percurso pessoal neste domínio.



Contextos promotores de leitura

1. Transformar a sala de aula num contexto de leitura.

2. Dar sentido à aprendizagem da leitura.

3. Diferentes formas de ler e de aceder à leitura.

4. Mediação e promoção da leitura.

5. O papel da biblioteca escolar na formação de leitores.



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.

1. Transformar a sala de aula num contexto de
leitura



2. Dar sentido à aprendizagem da leitura

   Os textos devem:
�ser breves;
�ter uma linguagem adequada;
�conter desafios à compreensão e à descodificação,
�ser interessantes e desafiantes:
• Ler para desenhar;
• Ler para descobrir quantas vezes uma palavra surge

num texto;
• Ler para organizar textos;
• Ler para descobrir as diferenças;
• Ler para realizar um percurso;
• ...



3. Diferentes formas de ler e de aceder à leitura

Múltiplas formas de ler:

θ  ler e ouvir ler;

θ  leitura silenciosa;

θ  leitura em voz alta;

θ  leitura orientada;

θ  leitura recreativa;

θ  ler individualmente;

θ  ler em grupos;

…

Actividades de leitura:

θ A hora da leitura;

θ Ler e conversar;

θ Divulgação de

livros/registos de leitura;

θ Ler sozinhos/ler em

grupo;

θ...



  O mediador desempenha um papel fundamental na formação
de leitores.

4. Mediação e promoção da leitura

O mediador é alguém que funciona como ponte ou elo
de ligação entre os livros e os leitores, propiciando e
facilitando o encontro, a descoberta e o diálogo entre
ambos. Cumpre o papel de primeiro receptor ou de
receptor intermédio do texto e tem o poder de declarar
quais são os livros bons para serem lidos.

Mediadores: Familiares, professores e bibliotecários.



Os primeiros mediadores de leitura
são aqueles que se movimentam no
ambiente familiar.

Estes podem desempenhar um papel
muito importante na criação de hábitos
de leitura ao longo da vida e na
emergência da vontade de querer
aprender a ler, numa fase inicial.

O professor é o mediador por excelência
e é também aquele que ensina a ler
transformando a criança num leitor
autónomo e voluntário.



   O trabalho no âmbito da leitura
não pode deixar de incluir uma
articulação com a biblioteca
escolar. É na biblioteca escolar
que se encontra uma variedade de
recursos que devem ser utilizados
em contexto de leitura, quer em
actividades orientadas quer em
leitura livre e recreativa.

5. O papel da biblioteca escolar na formação
de leitores





http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt


