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LITERACIA DA LEITURA 

A literacia da leitura inclui o uso, reflexão e compreensão de textos multimodais. 

Integra também o domínio de diferentes formas de expressão: oral, escrita e 

multimédia. O aluno lê e comunica, explorando conteúdos e situações para 

responder aos seus gostos, interesses e necessidades. Trabalhar a leitura e as 

literacias a ela associadas, num contexto de mudança em que equipamentos, 

tecnologias e ambientes de acesso e de trabalho são hoje uma realidade fluida, 

requer capacidades cada vez mais complexas. A biblioteca escolar proporciona 

ambientes formativos e de acolhimento promotores da leitura, de uma cidadania 

ativa e da aprendizagem ao longo da vida.



22 | APRENDER COM A BIBLIOTECA ESCOLAR

Pré-escolar 1.º ciclo 2.º ciclo 

1. Manuseia e lê livros, 
por sua iniciativa ou 
sugestão de outros 
(educadores, professores e 
família). 

1. Lê, de forma livre ou 
orientada, obras 
integrais variadas. 

1. Lê, de forma livre ou 
orientada, obras integrais 
de ficção e não-ficção, 
progressivamente mais 
complexas.

2. Escolhe livros de acordo 
com os seus gostos e 
curiosidade. 

2. Escolhe livros e leituras, 
de acordo com os seus 
gostos, interesses e 
necessidades. 

2. Escolhe livros e leituras 
progressivamente mais 
variadas, em função dos 
seus gostos, interesses 
e necessidades. 

diversificadas, tendo por 

interesses específicos. 

3. Reconhece que a escrita, 
as imagens e outros media 
transmitem informação. 

3. Constrói sentidos a partir 
de leituras em vários 
formatos (áudio, escrito, 
vídeo, multimédia). 

3. Constrói sentidos a partir 
de leituras em diferentes 
formatos e linguagens 
(verbal, icónica, fílmica, …). 

Constrói sentidos, Constrói e problematiza 

4. Expressa ideias 
dominando os códigos 
básicos da 
comunicação oral. 

4. Expressa oralmente 
ideias recorrendo a 
vocabulário adequado 
e sequências discursivas 
apropriadas. 

4. Expressa oralmente ideias 
recorrendo a vocabulário 
e estruturas discursivas 
progressivamente 
mais diversificados. 

5. Conta, reconta e partilha 
histórias e leituras. 

5. Relata experiências 
de leitura, exprimindo 
sentimentos e 
emitindo opiniões. 

5. Relata experiências de 
leitura, identificando 
textos, autores, 
personagens ou 
acontecimentos que 
o influenciam. 

6. Inventa e recria histórias, 
representando-as através da 
linguagem verbal 
e não verbal.

6. Cria textos originais em 
formatos variados.

6. Cria textos originais, 
respondendo a uma 
intencionalidade 
comunicativa, em diferentes 
géneros e formatos.

comunicativas específicas, 

próprias dos géneros e 

Conhecimentos/ Capacidades
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(cont.)

3.º ciclo Ensino secundário 

de ficção e não-ficção, 

1. Lê, de forma livre ou 
orientada, obras integrais 
de diferentes géneros, 
progressivamente mais 
extensas e complexas. 

1. Lê obras integrais de 
todos os géneros, 
extensas e complexas.

2. Escolhe livros e leituras 
progressivamente mais 
variadas, explicitando 
as razões da sua escolha. 

2. Escolhe leituras 
diversificadas, tendo por 
base critérios de qualidade 
e necessidades ou 
interesses específicos. 

Constrói sentidos a partir Constrói sentidos a partir 

(verbal, icónica, fílmica, …). 

3. Constrói sentidos, 
estabelecendo relações 
intertextuais a partir de 
leituras em diferentes 
formatos e linguagens. 

3. Constrói e problematiza 
sentidos, integrando 
na compreensão dos 
textos conteúdos 
apresentados em 
diversos formatos e 
linguagens. 

dominando os códigos 

mais diversificados. 

4. Expressa oralmente 
ideias, usando vocabulário 
e estruturas discursivas 
progressivamente mais 
ricos e complexos. 

4. Expressa oralmente 
ideias, dominando os 
mecanismos necessários 
a um discurso rico, claro 
e coeso. 

histórias e leituras. leitura, identificando 

o influenciam. 

5. Relata experiências 
de leitura, expressando 
as preferências que 
marcam a seu percurso 
como leitor. 

5. Referencia leituras, 
integrando no seu 
crescimento pessoal 
a sua experiência 
e identidade 
enquanto leitor. 

Inventa e recria histórias, 6. Cria textos originais 
com intencionalidades 
comunicativas específicas, 
respeitando convenções 
próprias dos géneros e 
formatos escolhidos.

6. Cria textos originais, 
em diferentes géneros e 
formatos, dominando as 
linguagens e as técnicas 
necessárias.
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Pré-escolar 1.º ciclo 2.º ciclo 

7. Estabelece relações 
de familiaridade com 
o livro e a leitura. 

7. Adquire progressivamente 
hábitos de leitura. 

7. Desenvolve hábitos 
de leitura. 

8. Procura informação 
para aprendizagem e 
entretenimento. 

8. Procura informação 
para responder a situações 
do dia-a-dia e saber 
mais sobre temas do 
seu interesse. 

8. Procura informação 
para responder a 
necessidades pessoais 
e de aprendizagem. 

9. Utiliza, com assistência 
de um adulto, funcionalidades 
elementares de algumas 
tecnologias, ferramentas e 
ambientes digitais para ler, 
escrever e comunicar, em 
contextos lúdicos e 
formativos. 

9. Utiliza as tecnologias 
e ferramentas digitais 
para ler, escrever e 
comunicar, atendendo 
aos seus interesses e 
necessidades pessoais 
ou escolares, sob 
orientação de um adulto. 

9. Utiliza com progressiva 
autonomia as tecnologias e 
ferramentas digitais 
para ler, escrever, partilhar, 
comunicar e responder 
aos seus interesses e 
necessidades pessoais 
ou escolares. 

Utiliza autónoma e 
proficientemente 

finalidades. 

10. Usa, de forma 
acompanhada, 
a biblioteca escolar e/ou 
os seus recursos 
associando-a à curiosidade, 
à descoberta e ao gosto 
pelos livros e pela leitura.

10. Usa com regularidade, 
individualmente e/ou com 
a turma, a biblioteca escolar 
e/ou os seus recursos, 
físicos e digitais, para 
aprender a ler e desenvolver 
o prazer da leitura. 

10. Usa autónoma e 
frequentemente a biblioteca 
escolar, tirando partido dos 
seus recursos físicos e 
digitais, para responder 
às suas necessidades e 
interesses de leitura. 

Usa autónoma e 

Atitudes/ Valores

1. Demonstra curiosidade.
2. Mostra interesse e gosto pela leitura.
3. Participa na troca e debate de ideias.
4. Manifesta espírito crítico.
5. Respeita diferentes opiniões.
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3.º ciclo Ensino secundário 

7. Consolida hábitos 
de leitura. 

7. Integra a leitura 
na sua vida pessoal e 
académica. 

8. Procura informação 
para resolver problemas 
do dia-a-dia, ampliar 
conhecimentos e 
tomar decisões. 

8. Procura informação 
para descobrir, criar 
conhecimento 
e aprender com 
autonomia. 

9. Utiliza, autonomamente 
e com segurança, as 
tecnologias e ferramentas 
digitais para ler, escrever, 
partilhar e comunicar, 
em situações do dia-a-dia 
e de aprendizagem. 

9. Utiliza autónoma e 
proficientemente 
as tecnologias, as 
ferramentas digitais e 
a Internet para ler, escrever, 
partilhar e comunicar 
com diferentes 
finalidades. 

Usa autónoma e 10. Usa autónoma e 
sistematicamente a 
biblioteca escolar e outras 
bibliotecas, físicas e digitais, 
contemplando-as no seu 
percurso formativo 
como leitor. 

10. Retira pleno 
partido das bibliotecas, 
físicas e digitais, para 
aprofundar a sua 
formação enquanto 
leitor crítico e 
e interventivo. 

6. Reconhece o valor da informação.
7. Revela imaginação na compreensão e produção textual.
8. Respeita valores e princípios na comunicação oral e escrita.
9. Valoriza o uso da biblioteca e dos seus recursos.
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LITERACIA DA LEITURA 

Estratégias de operacionalização

O enquadramento do referencial Aprender com a biblioteca escolar nas práticas 

formativas e curriculares exigiu que fossem perspetivadas atividades transversais e 

significativas que podem associar-se ao trabalho da biblioteca escolar.

A criação da secção Estratégias de Operacionalização visa, assim, fornecer 

sugestões de desenvolvimento e integração dos conhecimentos inerentes a 

esta área num conjunto alargado de estratégias e atividades a desenvolver em 

articulação curricular, no contexto do trabalho da biblioteca escolar ou no âmbito 

de projetos e parcerias.

À leitura colocam-se hoje novos desafios que exigem a adequação constante de 

práticas. Escola e biblioteca escolar são, assim, desafiadas a redefinir processos 

e metodologias atendendo às exigências dos leitores e à complexificação 

crescente de instrumentos e tecnologias.

As sugestões apresentadas não são exaustivas, constituindo exemplos 

ilustrativos de um conjunto alargado de hipóteses de abordagem. Cada 
biblioteca/ escola encontrará outras possibilidades de integração e de 

desenvolvimento dos saberes constantes deste referencial.
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1. Desenvolvimento do gosto e hábitos de leitura

• Dinamização do Voluntariado de leitura.

• Envolvimento dos alunos na seleção de livros, ebooks e outros recursos apelativos e 

em abundância, adequados às suas idades e que lhes permitam evoluir na sua 

formação leitora.

• Leitura em voz alta e reconto de histórias relacionadas com atividades livres ou 

integradas em contextos de aprendizagem.

• Conversas sobre livros e autores.

• Acompanhamento e aconselhamento aos leitores.

• Encorajamento à participação em eventos, iniciativas e programas de leitura.

• Sugestões de leitura entre pares.

• Exposição de livros (novidades, obras de um autor, obras com temática comum, obras 

com personagens semelhantes, obras relacionadas com temas do currículo, ...).

• Desenvolvimento de projetos com as famílias.

• Construção de blogues, wikis, sítios Web e páginas nas redes sociais relacionados 

com atividades de leitura, escrita e/ou comunicação.

• Atividades diferenciadas, adaptadas aos vários estilos de leitores e capazes de 

captar a atenção e o interesse dos não leitores.

2. Desenvolvimento da compreensão leitora

• Apoio na ultrapassagem das dificuldades na leitura: leitura a pares, apoio de 

ferramentas tecnológicas para melhorar a fluência de leitura, ...

• Treino de atividades de metacompreensão leitora associadas à mobilização da 

compreensão literal, da reorganização, da compreensão inferencial e da compreensão 

crítica: exemplificação e exercício de processos cognitivos para melhorar a 

compreensão da leitura (clarificação de conceitos, colocar questões a si próprio, 

resumos parciais do que já foi lido, previsões, ...).

• Interação com os textos para a sua compreensão: textos para completar de acordo 

com a leitura, ordenação de excertos, formulação de perguntas que envolvam o treino 

de respostas de diferente tipo (expositiva, explicativa, crítica, analítica, …).  

• Exploração de materiais de apoio, guiões, tutoriais de suporte às atividades de leitura.

• Utilização de bibliotecas de livros digitais.

3. Desenvolvimento da expressão oral e escrita

• Atividades de leitura social: comunidades de leitores presenciais e online, clubes 

de leitura, ...

• Leituras em voz alta; recomendações de leitura, associando vários tipos de linguagem 

(verbal, visual, musical, cinematográfica, …).

• Debates em torno de livros, filmes ou outros media.

• Compilação e difusão de informação sobre autores, temas ou obras.

ESTRATÉGIAS DE OPERACIONALIZAÇÃO



ÁREAS DE LITERACIA | 29

• Produção colaborativa de textos multimodais.

• Escrita sobre o que se leu (reconto, comentários e críticas) ou inspirada no que se leu 

(finais alternativos, textos paralelos, outros textos).

• Criação de narrativas transmédia, conjugando linguagens, formatos e suportes 

diversificados.

• Produção de ebooks, podcasts, vídeos, booktrailers, apresentações, digital storytelling, ...


