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1 – INTRODUÇÃO 

Ouvir ler/contar histórias na infância conduz à interiorização de um mundo de enredos, 

personagens, situações, problemas e soluções, que proporciona às crianças um enorme 

enriquecimento pessoal e contribui para a formação de estruturas mentais que lhes 

permitirão compreender melhor e mais rapidamente não só as histórias escritas como os 

acontecimentos do seu quotidiano.  

Quanto mais cedo a criança tiver contacto com os livros e perceber o prazer da leitura,  

maior será a probabilidade de se tornar um adulto leitor. Neste sentido, a literatura 

infantil é um caminho que leva a criança a desenvolver a imaginação, emoções e 

sentimentos de forma prazerosa e significativa. 

O Projeto “LIVROS CÁ E LÁ”, conjugando os recursos humanos e materiais disponíveis 

será dinamizado pelas Bibliotecas Escolares, em articulação com o Departamento da 

Educação Pré-Escolar e a Direção Executiva. 

 

 

2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO  

O projeto “LIVROS CÁ E LÁ” consiste na partilha rotativa de livros da BE com os jardins 

de infância do agrupamento. 

A permanência de cada saco de livros nos Jardins de Infância será aproximadamente de 

um mês. 

 

 

 

 

3 – OBJETIVOS 

- Fomentar nas crianças o gosto pelo livro e pela leitura através da audição e da 

vivência/exploração  de histórias; 

- Dar a conhecer diferentes  livros, autores e ilustradores; 

- Promover novas aprendizagens de uma forma lúdica, a partir dos livros. 

 



 

4 - ESTRATÉGIAS 

 Após consulta do fundo documental da BE, cada Jardim de Infância escolhe 

mensalmente até dez livros que considere adequados aos temas a desenvolver 

no âmbito do seu projeto de trabalho. 

 A biblioteca coloca-os no saco dos “LIVROS CÁ E LÁ” e fá-los chegar aos 

estabelecimentos de educação pré-escolar, das seguintes formas: 

           - Jardins de Infância Conde Ferreira  e Jardim de Infância da Gala – 

 As educadoras levam os  livros selecionados aquando da participação na Hora 

do Conto. 

           - Jardim de Infância de Caceira –  

A professora bibliotecária leva  mensalmente o saco dos livros e desenvolve a 

atividade da Hora  do Conto, uma vez  que não existe disponibilidade de 

transporte para a  deslocação das crianças à BE. 

 Cada grupo de crianças fará mensalmente a eleição do livro preferido. 

 Num dos marcadores que acompanha os livros, será feito o registo do título do 

livro eleito e a respetiva ilustração feita pelas crianças, no verso. 

 O marcador, depois de completo, será atado à argola do saco que transporta os 

livros, podendo ser visto pelas crianças dos outros Jardins de Infância. 

Estes procedimentos repetir-se-ão, mensalmente, para cada saco de livros. 

 

 

5 - AVALIAÇÃO 

 

Como forma de avaliação recorreremos à observação direta, aos registos realizados  e à 

aplicação de um inquérito, no final do ano letivo, que servirá para avaliar o impacto do 

projeto e delinear futuras ações a desenvolver. 


