Atividades Complementares de Ação Educativa
Ano Letivo 2020/2021
DEPARTAMENTO/DIVISÃO

Nome do Projeto:

Divisão de Bibliotecas e Documentação

“Uma Viagem pelos Livros”

Objetivos:
- Promover e fomentar o gosto pelo livro e pela leitura desde a primeira infância;
- Dinamizar a Biblioteca;
- Iniciar as crianças e os jovens no mundo das histórias, dos livros e das bibliotecas;
- Fomentar hábitos de leitura;
- Dar a conhecer os cuidados a ter com os livros;
- Utilizar o livro como objeto lúdico.

Atividades e Público-Alvo:
“Histórias de enContar”
Objetivo: Dinamizar a Biblioteca Municipal, promovendo a leitura “animada” de uma
história no decorrer do ano letivo.
Público – alvo: Crianças dos Jardins – de – Infância e Escolas do Ensino Básico, das
freguesias de Portimão, Alvor e Mexilhoeira Grande.
Calendarização: Com início no 2.º período do ano letivo de 2020/2021 e finalizando no
mês de junho de 2021, 1.ª quarta-feira do mês às 10.00h, 11.00h e 14.00h (com
transporte para todas as sessões)
“À descoberta da biblioteca”
Objetivo: Visita guiada aos distintos espaços da biblioteca, onde será explicado todo o
funcionamento da mesma.
Se o público for do pré-escolar ou do 1.º ciclo, esta atividade termina com um conto.
Público – alvo: Para grupos organizados, de qualquer faixa etária. Contudo é mais
direcionado para crianças dos Jardins-de-Infância e 1º ciclo das Escolas do Ensino
Básico, tanto da Rede Pública como da Rede Privada, do concelho de Portimão.

Calendarização: Com início no 2.º período do ano letivo de 2020/2021 e finalizando no
mês de junho de 2021, as atividades decorrerão na 2.ª quarta-feira de cada mês, às
10.00h, 11.00h e 14.00h.
“Um escritor na Biblioteca escolar”
Para a semana da Leitura (mês de março) é convidado um escritor, com obra adaptada
a cada ciclo de ensino, que se encontra com as turmas de cada agrupamento, no
espaço das bibliotecas escolares.
No 1º ciclo promove-se o estudo e a divulgação da obra do escritor, selecionado no
início de cada ano letivo, envolvendo alunos, professores, biblioteca escolar e
comunidade educativa. O estudo da obra do autor é integrado nas atividades da
escola/biblioteca, para esse ano letivo, através de leitura individual ou coletiva,
dramatizações, concursos diversos, feiras do livro.
O projeto culmina no encontro com o escritor, que passa um dia em cada biblioteca
escolar.
Público – alvo: alunos dos vários níveis de ensino das escolas de Portimão
Calendarização: Março 2021

Serviço Responsável: Biblioteca Municipal Manuel Teixeira Gomes

