
Biblioteca Escolar da Escola Básica de Eugénio de Castro           
Professora Bibliotecária Isabel Torre                         

Coimbra 

 
 
Clube Virtual de Leitura 
 
OBJECTIVO 
 
O Clube Virtual de Leitura, inscrito no Plano Nacional de Leitura, destina-se a promover as literacias de 
leitura e digital, bem como os hábitos de leitura, através da discussão e da troca de ideias de um 
texto/livro num ambiente online.  
 
RESPONSÁVEIS 
 
Professora bibliotecária da Escola Básica de Eugénio de Castro. 
 
PÚBLICO-ALVO 
 
Pressupõe-se como principal público-alvo deste Clube Virtual de Leitura os estudantes da escola aludida. 
No entanto, a iniciativa é de participação livre e dirige-se a todos os interessados, quer frequentem os 
agrupamentos de escolas sitos nesta cidade, quer não os frequentem. 
 
 FUNCIONAMENTO 
 
O Clube de Leitura decorre entre Outubro e Junho de 2011 e 2012. 
O seu desenvolvimento far-se-á a partir de livros e contos, numa viagem feita por vários países. Portugal 
será o ponto de partida e de chegada desta viagem. 
Em cada etapa, os participantes são convidados a colaborar na escolha do livro/conto que será discutido 
posteriormente. 
Essa escolha processa-se do seguinte modo: apresentados, em alternativa, dois excertos sem menção 
de autor ou obra, os participantes devem votar no texto que merecer a sua preferência. Depois, a partir 
da apresentação do livro/conto que reunir maior número de preferências, será aberto um fórum. 
O fórum é um espaço de interacção onde os participantes registarão as ideias desencadeadas pelo texto 
posto a discussão. 
Para participar no Clube Virtual de Leitura basta aceder ao endereço do blogue (ou de qualquer outro 
ambiente online propiciador de espaços de interação) criado para o efeito. 
Ademais, contará com concursos, como o de “Book Trailers” ou “Na pista do autor”, por exemplo; 
produção de audiolivros em colaboração com a Biblioteca Municipal de Coimbra e uma Associação de 
Invisuais (se estes aderirem à proposta), encontros com escritores, entre muitas outras atividades 
(consulte-se um exemplo em www.clubevirtualdeleitura.blogspot.com). 
 
RECURSOS 
 
Bibliotecas e computador ligado à Internet com um web-browser, disponíveis todos os dias da semana, 
durante um bloco de quarenta e cinco minutos, a serem distribuídos, rotativamente, pelos docentes que 
constituem a equipa da BE, ou por um elemento específico que manifeste apetência para ser um 
professor-moderador vigilante e ativo. 
 
AVALIAÇÃO 
 
A avaliação será realizada em função do seguinte indicador: o número de inscrições e participações nas 
actividades. 
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