
ALer+ | Balanço intermédio | Plano para 2015-16 

As escolas/ agrupamentos que integraram o Projeto aLer+ são convidadas a proceder a um 
balanço intermédio do trabalho desenvolvido no âmbito do Projeto no ano escolar de 2014-15 e a 

apresentarem um plano para o 2º do projeto em curso. 

1. IDENTIFICAÇÃO 

Nome do Agrupamento ou da Escola não agrupada 
Agrupamento de Escolas de Eugénio de Castro 

1.1. Concelho 

Coimbra 

1.2. Contactos 

Email institucional / telefone 
eugeniocastro.coimbra@gmail.com / 239792910 

2. O PROJETO 

Designação 
Ler APPtece 

3. LINHAS ESTRATÉGICAS definidas no PROJETO 

-- 

DOMÍNIO 1 - Estratégia para toda a escola/todo o agrupamento. 

Atividades previstas e não previstas (pontos fracos, pontos fortes e aspetos a melhorar 
relativamente a cada um dos domínios) 
-- 

a) Envolvimento da escola/do agrupamento no Projeto 

Nº de estabelecimentos envolvidos nas atividades/  
atividades que mobilizaram o agrupamento 
- Três estabelecimentos envolvidos nas atividades: Escola sede (2º e 3º ciclos) e escolas do 1º 
ciclo (alunos de 4º ano da EB de Solum Sul e da EB de Solum), o que teve um "feedback" 
bastante positivo, pelo que deve ser continuado.  
 
- Participação na seleção/sugestão/criação de conteúdos de leitura diversificada em múltiplas 

línguas a integrar na APP que se produziu (e que deverá continuar a realizar-se, com vista a 
elevar-se o número de recursos disponibilizados).  
 
- Recolha/Produção de materiais, o que deverá continuar a realizar-se. 

b) Envolvimento da comunidade 

Criação de oportunidades para a comunidade (educativa ou não) experimentar a leitura em 
telemóvel e familiarizar-se com os seus benefícios, nomeadamente as seguidamente elencadas.  
 

1) Conceção e/ou dinamização de:  
- "mobile games", o que teve um impacto bastante positivo, junto dos alunos e de uma professora 
de inglês, pelo que deve continuar a realizar-se, envolvendo-se mais docentes e tendo-se a 
preocupação de incluir neles, sempre, pelo menos um(a) jogo/atividade lúdica, pois os alunos do 
curso vocacional produziram um que não continha jogos, verificando-se não haver tanta adesão 
por parte dos discentes;  
- sessões de leitura partilhada em pequenos grupos de alunos (passando o dispositivo móvel por 
todos: cada um, após a leitura de um verso, de um parágrafo, etc. passa o telemóvel a um(a) 
colega à sua escolha, que lê o verso/o parágrafo seguinte e assim sucessivamente), atividade que 
teve muito sucesso, quer junto dos alunos de 4º ano, quer dos do 5º, pelo que deve repetir-se;  
- momentos de leitura em toda a escola em datas comemorativas, como o “Dia mundial do livro e 
dos direitos de autor” (23 de abril), expondo-se cartazes pela escola com códigos QR, atividade 

que, tendo em conta apenas a observação, não sabemos se teve impacto significativo, pelo que 
consideramos que devem ser criados e aplicados questionários e agir-se em conformidade com os 
dados obtidos.  
 
2) Divulgação da aplicação criada pela comunidade em geral, nos sítios em linha da escola 
(http://www.escolaeugeniodecastro.pt/) e da biblioteca (http://biblionavegar.wordpress.com/ 
e/ou https://www.facebook.com/groups/259456300760841/), carecendo, ainda, a sua divulgação 
por associações de pessoas portadoras de deficiência visual, como a “Associação dos Cegos e 
Amblíopes de Portugal” (ACAPO, nossa parceira), uma vez que não foram ainda produzidos 
audiolivros/audiocontos.  



c) Leitura transversal ao currículo 

Disponibilização de materiais na APP, passíveis de promover uma leitura transversal ao currículo, 
como a leitura de imprensa (jornais e revistas), utilizada  
 
a) pelos alunos na elaboração do jornal escolar "online", o que se verificou de forma bastante 
positiva, pelo que se a(o) PB continuar a desenvolver o projeto do jornal escolar "online", deve 
manter-se;  
 
b) pelos docentes nas aulas das diversas áreas curriculares, atividade que ainda não foi 

implementada, pelo que deve ser iniciada no próximo ano escolar.  

d) Envolvimento das crianças e dos alunos na leitura 

Tornando-os atores na promoção/organização/dinamização das atividades de leitura  
 
- Participação, ao longo do ano, na seleção/sugestão de conteúdos de leitura diversificada, em 
múltiplas línguas e dirigidos a várias faixas etárias ou materiais apropriados a cada nível de leitura 
a incluir na APP, quer através de interação presencial, na biblioteca (em “aulas de substituição”, 
na qualidade de utilizadores da biblioteca…), quer através de uma caixa de sugestões, ou, ainda, 

no contexto do jornal escolar "online", atividade que foi realizada com êxito, no que respeita aos 
2º e 3º ciclos, pelo que deve repetir-se, privilegiando-se em 2015/2016 o 1º ciclo.  
 
- Criação de conteúdo (ex.: audiocontos), no decurso do ano escolar, a incluir na APP/no clube 
virtual de leitura/no blogue da biblioteca, destinados à comunidade em geral e à comunidade de 
deficientes visuais, em particular, atividade que ainda não se realizou, tranferindo-se para o ano 
letivo vindouro.  
 
- Geração de códigos QR, durante o ano letivo, e em contextos diversificados (aulas de 
substituição, sessões de formação sobre as vantagens e as desvantagens da Internet…), a:  
 
a) integrar em "mobile games", atividade que se realizou com sucesso, pelo que deve repetir-se;  

 
b) disseminar pela escola, permitindo o acesso a leituras de natureza diversa, atividade que se 
realizou com êxito, pelo que deve repetir-se.  

e) Articulação entre ciclos/ níveis em dinâmicas de leitura 

Entre níveis e ciclos de educação e de ensino, na escola ou no agrupamento.  
 
Dinamização de sessões de gravação de audiocontos/geração de códigos QR por alunos de 6º ano, 
dirigidas a discentes que frequentam o 5º ano, atividade que ainda não se realizou, transitando 

para o próximo ano escolar.  

f) Envolvimento da(s) Biblioteca(s) Escolar(es) 

Nas atividades, eventos, projetos, concursos ou qualquer iniciativa de promoção da leitura  
 
- Participação em iniciativas de formação de leitores, nomeadamente na preparação/divulgação de 
eventos (encontros com escritores, como, por exemplo, Paulo Ilharco, que estará na feira do livro 
que a biblioteca promoverá em dezembro/investigadores, como o investigador do Grupo de 
Investigação "Literatura sem Fronteiras" do Centro de Literatura Portuguesa da Universidade de 

Coimbra: Professor Doutor José Luís Pires Laranjeira…), concursos (Concurso Nacional de Leitura, 
postal de Natal, de poesia, na pista do autor, etc.), feira do livro, clube virtual de leitura, jornal 
escolar "online", sessões de dinamização de leitura, atividades que se realizaram com êxito, pelo 
que devem repetir-se com outras turmas dos mesmos níveis de ensino.  
 
- Promoção de programas /formação com vista a sensibilizar para os benefícios da leitura em 
telemóvel (incluindo ouvir testemunhos de leitores de telemóvel, assistir a demonstrações de 
como fazer "download" e navegar numa aplicação de leitura, bem como experimentar a ler no 
telemóvel), atividades que tiveram um impacto muito positivo, pelo que devem manter-se.  
 
- Seleção/produção/disseminação de recursos e geração de códigos QR, atividades bem sucedidas, 
pelo que devem repetir-se.  

 
- Produção de uma APP, atividade cujo impacto ainda não se conhece, devendo-se apostar na sua 
divulgação presencial, logo no início do ano escolar, nomeadamente nas visitas à biblioteca pelas 
turmas de 5º ano, e continuar a alimentar.  
 
- Realização de iniciativas de promoção do livro e da leitura, como encontros com 



escritores/investigadores/ilustradores, disponibilizando na APP materiais relativos às mesmas, 

atividade realizada com êxito, pelo que deve ser continuada.  

DOMÍNIO 2 - Promoção e dinâmicas de leitura 

Balanço das atividades enquadradas neste domínio (pontos fracos, pontos fortes e aspetos a 
melhorar) 
a) Partilha de leituras (escola/agrupamento/comunidade)  
b) Promoção da leitura em diversos suportes  
c) Desenvolvimento de diferentes literacias  
 

Indicar as formas de concretização, relacionando-as diretamente com cada um dos indicadores 
escolhidos.  
 
- Partilhar leituras na escola/agrupamento/comunidade através da aplicação criada (a), atividade 
realizada com sucesso, pese embora ainda com poucos alunos, em sessões experimentais, pelo 
que deve ser alargada à comunidade escolar, designadamente no início do ano letivo, aquando das 
visitas à biblioteca pelas turmas.  
 
- Disponibilizar materiais de leitura diversificada, em múltiplas línguas e apropriadas a cada nível 
de leitura, na APP (a), atividade realizada com sucesso, no atinente aos 2º e 3º ciclos, pelo que 
deve ser continuada, privilegiando-se o 1º ciclo.  
 

- Dinamizar sessões de leitura em diversos suportes (redes sociais, papel, "smartphones", 
"tablets", "iPad"…) – b), atividade bem sucedida, pelo que deve ser mantida.  
 
- Contribuir para o desenvolvimento das “velhas” e “novas” literacias, nomeadamente através do 
jornal escolar "online", de sessões de leitura em dispositivo móvel/em papel, do consumo e 
produção de recursos digitais, como os audiolivros/audiocontos, recorrendo a ferramentas da Web 
2.0 (c), atividade realizada com sucesso, pelo que deve ser mantida através dos projetos 
mencionados ou de outros similares (dado que outra(o) PB desenvolverá o projeto)  
 

DOMÍNIO 3 - Eventos e grupos de leitura 

Balanço das atividades enquadradas neste domínio (pontos fracos, pontos fortes e aspetos a 
melhorar) 
Organização de eventos de leitura  
 
Organizar eventos de leitura em grupo através da parceria com diversas instituições/entidades 
locais: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (UC) - palestra sobre literatura africana, 
dirigida a alunos de 7º e 8º anos, após leitura autónoma de textos constantes nas listas de 
educação literária, no âmbito das metas curriculares, em articulação com a área curricular de 
português -, Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da UC (Professora Catedrática Ana 
Amélia Carvalho) – sensibilização para as desvantagens e vantagens da tecnologia, enfatizando-se 

os benefícios da "mobile reading/learning", dirigida a discentes de 3º ciclo -, associação de 
pessoas com deficiência visual (ACAPO) – leitura ativa e participada da obra "O livro negro das 
cores", de Menena Cottin, e sensibilização para o "braille", bem como para a perceção do mundo 
por quem é portador de uma deficiência, em articulação com a área de formação cívica, evento 
destinado a alunos de 5º ano -, escritores locais – "workshop" de poesia com o poeta Paulo 
Ilharco, para discentes dos 2º e 3º ciclos, em articulação com os docentes de português do 
agrupamento -, atividades realizadas com sucesso, pelo que devem ser repetidas, ainda que, 
relativamente à «sensibilização para as desvantagens e vantagens da tecnologia, enfatizando-se 
os benefícios da "mobile reading/learning"», esta deva ser dirigida em 2015/2016 aos professores, 
como sugeriram os docentes envolvidos, bem como a investigadora 

DOMÍNIO 4 - Colaboração com a família 

Balanço das atividades enquadradas neste domínio (pontos fracos, pontos fortes e aspetos a 
melhorar) 
Dinamização da leitura nas famílias  
 
- Dinamização da leitura com familiares e/ou outros adultos, na semana de leitura/feira do livro – 
os encarregados de educação/o diretor/outros adultos convidados (professores reformados, por 
exemplo) partilham os seus livros preferidos com os discentes de 2º ciclo, no espaço da biblioteca 
escolar, atividade com impacto muito positivo, pelo que deve reiterar-se.  

 
- Projeto já desenvolvido na escola por docentes do 2º ciclo, titulado “Li, gostei e recomendo” (os 
encarregados de educação partilham os seus livros preferidos com os discentes de 2º ciclo, no 
espaço da biblioteca escolar), atividade com êxito, pelo que deve ser repetida.  

3.1. Balanço global 



Atividades (previstas e não previstas), objetivos (atingidos e não atingidos), entre outros aspetos 

A quase totalidade das atividades previstas foi realizada, excetuando-se a produção de 
audiocontos e, consequentemente, a APP criada não foi disponibilizada por associações de pessoas 
portadoras de deficiência visual, como a ACAPO, bem como a leitura de imprensa utilizada pelos 
docentes nas aulas das diversas áreas curriculares. Os objetivos definidos foram atingidos na 
íntegra. 

4 - PLANO DE ATIVIDADES para 2015/16 

Breve descrição (considerando as linhas estratégias e os domínios já definidos no projeto) 
Para além das atividades que decorreram no 1º ano do projeto, que deverão ter continuidade, 

todas as que não foram ainda implementadas, elencadas em momento precedente, devem 
também ser realizadas. Fortalecendo estas dinâmicas de aprender com as tecnologias e sobretudo 
formar leitores do século XXI, consideramos fundamental associar dinâmicas complementares que 
seguidamente enumeramos:  
 
1) Divulgação presencial da APP – momento de apresentação do projeto aos novos colegas, 
motivando, com atividades práticas, o seu uso em contexto curricular e de formação de leitores;  
 
2) Leituras e jogos com "tablets" associados às diversas áreas curriculares, como ocorreu com os 
jogos lógicos (matemática);  
 
3) Aquisição de "ebooks";  

 
4) Divulgação da existência dos "tablets" pelos professores;  
 
5) Incentivo à utilização dos "tablets" no contexto das aulas;  
 
6) Formação dos docentes para o "mobile learning and reading", recorrendo-se para o efeito a um 
formador/investigador externo, que será contactado ela professor(a) bibliotecário(a) que assumir 
funções no próximo ano escolar;  
 
7) Empréstimo de "tablets" (na biblioteca e para a sala de aula);  
 
8) Disponibilização da APP nas lojas de aplicações. 

5 - ORÇAMENTO 

O orçamento para 2015/16 pode contemplar gastos associados a diferentes rubricas 
1) Fundo Documental (incluindo "ebooks"): € 300  
Será privilegiada a aquisição de "ebooks" de edições indicadas para exploração em sala de aula 
pelos programas, pelas recomendações do PNL e pela Metas Curriculares (educação literária) para 
o primeiro e terceiro ciclos do Ensino Básico.  
 
2) Manutenção da APP: 50€ mensal  

 
3) Equipamento: € 3000 para 15 "tablets", acessórios A/V e capas (sessões de formação, 
exploração em sala de aula), pois o ideal seria ter um "tablet" por aluno em algumas atividades, 
como referiu o professor de matemática que dinamizou a atividade dos jogos lógicos, no relatório: 
"Aspetos negativos: Não poder ser realizado com um maior número de alunos, pois havia muitos 
mais a querer participar, mas havia um número reduzido de tablets [5].".  
 
4) "Software": € 100  
"Software" de aplicações de produção para desenvolver recursos educativos.  
 
5) Serviços: € 200  

Pagamento de convidados/especialistas para as sessões formativas.  

5.1. Fundo documental 

Montante previsto 
€ 300  
 
Será privilegiada a aquisição de "ebooks" de edições indicadas para exploração em sala de aula 
pelos programas, pelas recomendações do PNL e pela Metas Curriculares (educação literária) para 
o primeiro e terceiro ciclos do Ensino Básico.  

5.2. Outros bens e serviços 

Discriminação e montantes associados 
1) Manutenção da APP: 50€ mensal  
 



2) Equipamento: € 3000 para 15 "tablets", acessórios A/V e capas (sessões de formação, 

exploração em sala de aula), pois o ideal seria ter um "tablet" por aluno em algumas atividades, 
como referiu o professor de matemática que dinamizou a atividade dos jogos lógicos, no relatório: 
"Aspetos negativos: Não poder ser realizado com um maior número de alunos, pois havia muitos 
mais a querer participar, mas havia um número reduzido de tablets [5].".  
 
3) "Software": € 100  
"Software" de aplicações de produção para desenvolver recursos educativos.  
 
4) Serviços: € 200  
Pagamento de convidados/especialistas para as sessões formativas.  

5.3. Outros 

Discriminação e montantes associados 
-- 

 


