
PROJETO “DEZ MINUTOS A LER”/PNL 

LER SEMPRE. EM QUALQUER LUGAR  

 

Objetivos 

Desenvolver o gosto de ler. 

Consolidar os hábitos leitores. 

Aumentar as competências de literacia. 
 

 

 

Desenvolvimento do Projeto 

Os elementos da Equipa da Biblioteca ESAOF, com a aprovação do Conselho Pedagógico, propõem a 

TODAS AS TURMAS do ENSINO BÁSICO que instituam no quotidiano da escola a ATIVIDADE DIÁRIA 

DA LEITURA por prazer, de acordo com os seguintes procedimentos: 

 

- Na semana de 4 a 8 de janeiro de 2021, ao primeiro tempo da manhã, os alunos (e os professores) 

terão 10 minutos para se dedicarem à leitura. Silenciosa. Individual. 

- Na semana seguinte, a leitura decorrerá ao segundo tempo da manhã.  

- Na terceira semana, a leitura será ao terceiro tempo. 

- E assim sucessivamente.  

- A calendarização para o 2.º e 3.º períodos estará afixada no expositor da BE, na sala dos professores. 

- No dia 4 de janeiro, cada Delegado de Turma deverá levantar na Biblioteca um saco de livros 

previamente selecionados pela Equipa da BE, tendo em conta o nível etário e interesses dos alunos. 

- Os alunos que pretenderem outro livro, devem dirigir-se à Biblioteca para fazer a troca. 

- De forma a evitar o manuseamento dos livros por várias pessoas, cada aluno deverá transportar o  seu 

livro.  

- Sempre que um aluno se esqueça de trazer o livro selecionado, deverá dirigir-se à biblioteca para 

requisitar um novo.  

- Quando o aluno terminar a leitura do livro, deverá requisitar um novo na Biblioteca para dar 

continuidade ao projeto de leitura. 

 
Calendarização para o 7.ºano 

Janeiro 

04-01-2021 a 08-01-2021 ………  08:20h/09:10h 

11-01-2021 a 15-01-2021 ………  09:10h/10:00h 

18-01-2021 a 22-01-2021 ………  10:10h/11:00h 

25-01-2021 a 29-01-2021 ………  11:00h/11:50h 

 

Fevereiro 

01-02-2021 a 05-02-2021 ………. 12:00h/12:50h 

08-02-2021 a 12-02-2021 ………. 12:50h/13:40h 

22-02-2021 a 26-02-2021 ……… .13:50h/14:40h 

 

Março 

01-03-2021 a 05-03-2021 ……….. 14:40h/15:30h 

08-03-2021 a 12-03-2021 ……….. 15:30h/1 6:20h 

15-03-2021 a 19-03-2021 ……….  16:30h/17:20h 

22-03-2021 a 24-03-2021 ……….. 17:20h/18:10h 

Abril 

06-04-2021 a 09-04-2021 ………...  08:20h/09:10h 

12-04-2021 a 16-04-2021 ………… 09:10h/10:00h 

19-04-2021 a 23-04-2021 ………… 10:10h/11:00h 

26-04-2021 a 30-04-2021 ………… 11:00h/11:50h 

 

Maio 

03-05-2021 a 07-05-2021 …………. 12:00h/12:50h 

10-05-2021 a 14-05-2021 …………. 12:50h/13:40h 

17-05-2021 a 21-05-2021 …………. 13:50h/14:40h 

24-05-2021 a 28-05-2021 …………  14:40h/15:30h 

 

Maio/Junho 

31-05-2021 a  04-06-2021 ………... 15:30h/16:20h 

07-06-2021 a  11-06-2021 ………... 16:30h/17:20h 

 



PROJETO “DEZ MINUTOS A LER”/PNL 

LER SEMPRE. EM QUALQUER LUGAR  

 

Objetivos 

Desenvolver o gosto de ler. 

Consolidar os hábitos leitores. 

Aumentar as competências de literacia. 
 

 

 

Desenvolvimento do Projeto 

Os elementos da Equipa da Biblioteca ESAOF, com a aprovação do Conselho Pedagógico, propõem a 

TODAS AS TURMAS do ENSINO BÁSICO que instituam no quotidiano da escola a ATIVIDADE DIÁRIA 

DA LEITURA por prazer, de acordo com os seguintes procedimentos: 

 

- Na semana de 4 a 8 de janeiro de 2021, ao primeiro tempo da manhã, os alunos (e os professores) 

terão 10 minutos para se dedicarem à leitura. Silenciosa. Individual. 

- Na semana seguinte, a leitura decorrerá ao segundo tempo da manhã.  

- Na terceira semana, a leitura será ao terceiro tempo. 

- E assim sucessivamente.  

- A calendarização para o 2.º e 3.º períodos estará afixada no expositor da BE, na sala dos professores. 

- No dia 4 de janeiro, cada Delegado de Turma deverá levantar na Biblioteca um saco de livros 

previamente selecionados pela Equipa da BE, tendo em conta o nível etário e interesses dos alunos. 

- Os alunos que pretenderem outro livro, devem dirigir-se à Biblioteca para fazer a troca. 

- De forma a evitar o manuseamento dos livros por várias pessoas, cada aluno deverá transportar o  seu 

livro.  

- Sempre que um aluno se esqueça de trazer o livro selecionado, deverá dirigir-se à biblioteca para 

requisitar um novo.  

- Quando o aluno terminar a leitura do livro, deverá requisitar um novo na Biblioteca para dar 

continuidade ao projeto de leitura. 

 
Calendarização para o 8.ºano 

Janeiro 

04-01-2021 a 08-01-2021 ………  08:20h/09:10h 

11-01-2021 a 15-01-2021 ………  09:10h/10:00h 

18-01-2021 a 22-01-2021 ………  10:10h/11:00h 

25-01-2021 a 29-01-2021 ………  11:00h/11:50h 

 

Fevereiro 

01-02-2021 a 05-02-2021 ………. 12:00h/12:50h 

08-02-2021 a 12-02-2021 ………. 12:50h/13:40h 

22-02-2021 a 26-02-2021 ……… .13:50h/14:40h 

 

Março 

01-03-2021 a 05-03-2021 ……….. 14:40h/15:30h 

08-03-2021 a 12-03-2021 ……….. 15:30h/1 6:20h 

15-03-2021 a 19-03-2021 ……….  16:30h/17:20h 

22-03-2021 a 24-03-2021 ……….. 17:20h/18:10h 

Abril 

06-04-2021 a 09-04-2021 ………...  08:20h/09:10h 

12-04-2021 a 16-04-2021 ………… 09:10h/10:00h 

19-04-2021 a 23-04-2021 ………… 10:10h/11:00h 

26-04-2021 a 30-04-2021 ………… 11:00h/11:50h 

 

Maio 

03-05-2021 a 07-05-2021 …………. 12:00h/12:50h 

10-05-2021 a 14-05-2021 …………. 12:50h/13:40h 

17-05-2021 a 21-05-2021 …………. 13:50h/14:40h 

24-05-2021 a 28-05-2021 …………  14:40h/15:30h 

 

Maio/Junho 

31-05-2021 a  04-06-2021 ………... 15:30h/16:20h 

07-06-2021 a  11-06-2021 ………... 16:30h/17:20h 

 



PROJETO “DEZ MINUTOS A LER”/PNL 

LER SEMPRE. EM QUALQUER LUGAR 

 

 

Objetivos 

Desenvolver o gosto de ler. 

Consolidar os hábitos leitores. 

Aumentar as competências de literacia. 
 

 

 

Desenvolvimento do Projeto 

Os elementos da Equipa da Biblioteca ESAOF, com a aprovação do Conselho Pedagógico, propõem a 

TODAS AS TURMAS do ENSINO BÁSICO que instituam no quotidiano da escola a ATIVIDADE DIÁRIA 

DA LEITURA por prazer, de acordo com os seguintes procedimentos: 

 

- Na semana de 4 a 8 de janeiro de 2021, ao primeiro tempo da manhã, os alunos (e os professores) 

terão 10 minutos para se dedicarem à leitura. Silenciosa. Individual. 

- Na semana seguinte, a leitura decorrerá ao segundo tempo da manhã.  

- Na terceira semana, a leitura será ao terceiro tempo. 

- E assim sucessivamente.  

- A calendarização para o 2.º e 3.º períodos estará afixada no expositor da BE, na sala dos professores. 

- No dia 4 de janeiro, cada Delegado de Turma deverá levantar na Biblioteca um saco de livros 

previamente selecionados pela Equipa da BE, tendo em conta o nível etário e interesses dos alunos. 

- Os alunos que pretenderem outro livro, devem dirigir-se à Biblioteca para fazer a troca. 

- De forma a evitar o manuseamento dos livros por várias pessoas, cada aluno deverá transportar o  seu 

livro.  

- Sempre que um aluno se esqueça de trazer o livro selecionado, deverá dirigir-se à biblioteca para 

requisitar um novo.  

- Quando o aluno terminar a leitura do livro, deverá requisitar um novo na Biblioteca para dar 

continuidade ao projeto de leitura. 

 Calendarização para o 9.º A e 9.ºC 

Janeiro 

04-01-2021 a 08-01-2021 ………  08:20h/09:10h 

11-01-2021 a 15-01-2021 ………  09:10h/10:00h 

18-01-2021 a 22-01-2021 ………  10:10h/11:00h 

25-01-2021 a 29-01-2021 ………  11:00h/11:50h 

 

Fevereiro 

01-02-2021 a 05-02-2021 ………. 12:00h/12:50h 

08-02-2021 a 12-02-2021 ………. 12:50h/13:40h 

22-02-2021 a 26-02-2021 ……… .13:50h/14:40h 

 

Março 

01-03-2021 a 05-03-2021 ……….. 14:40h/15:30h 

08-03-2021 a 12-03-2021 ……….. 15:30h/1 6:20h 

15-03-2021 a 19-03-2021 ……….  16:30h/17:20h 

22-03-2021 a 24-03-2021 ……….. 17:20h/18:10h 

Abril 

06-04-2021 a 09-04-2021 ………...  08:20h/09:10h 

12-04-2021 a 16-04-2021 ………… 09:10h/10:00h 

19-04-2021 a 23-04-2021 ………… 10:10h/11:00h 

26-04-2021 a 30-04-2021 ………… 11:00h/11:50h 

 

Maio 

03-05-2021 a 07-05-2021 …………. 12:00h/12:50h 

10-05-2021 a 14-05-2021 …………. 12:50h/13:40h 

17-05-2021 a 21-05-2021 …………. 13:50h/14:40h 

24-05-2021 a 28-05-2021 …………  14:40h/15:30h 

 

Maio/Junho 

31-05-2021 a  04-06-2021 ………... 15:30h/16:20h 

07-06-2021 a  11-06-2021 ………... 16:30h/17:20h 

 



PROJETO “DEZ MINUTOS A LER”/PNL 

LER SEMPRE. EM QUALQUER LUGAR  

 

Objetivos 

Desenvolver o gosto de ler. 

Consolidar os hábitos leitores. 

Aumentar as competências de literacia. 
 

 

 

Desenvolvimento do Projeto 

Os elementos da Equipa da Biblioteca ESAOF, com a aprovação do Conselho Pedagógico, propõem a 

TODAS AS TURMAS do ENSINO BÁSICO que instituam no quotidiano da escola a ATIVIDADE 

DIÁRIA DA LEITURA por prazer, de acordo com os seguintes procedimentos: 

 

- Na semana de 4 a 8 de janeiro de 2021, ao primeiro tempo da manhã, os alunos (e os professores) 

terão 10 minutos para se dedicarem à leitura. Silenciosa. Individual. 

- Na semana seguinte, a leitura decorrerá ao segundo tempo da manhã.  

- Na terceira semana, a leitura será ao terceiro tempo. 

- E assim sucessivamente.  

- A calendarização para o 2.º e 3.º períodos estará afixada no expositor da BE na sala dos professores. 

- No dia 4 de janeiro, cada Delegado de Turma deverá levantar na Biblioteca um saco de livros 

previamente selecionados pela Equipa da BE, tendo em conta o nível etário e interesses dos alunos. 

- Os alunos que pretenderem outro livro, devem dirigir-se à Biblioteca para fazer a troca. 

- De forma a evitar o manuseamento dos livros por várias pessoas, cada aluno deverá transportar o  

seu livro.  

- Sempre que um aluno se esqueça de trazer o livro selecionado, deverá dirigir-se à biblioteca para 

requisitar um novo.  

- Quando o aluno terminar a leitura do livro, deverá requisitar um novo na Biblioteca para dar 

continuidade ao projeto de leitura. 

 Calendarização para o 9.º B, 9.ºD e 9.ºE 

Janeiro 

04-01-2021 a 08-01-2021 ………… 08:00h/08:50h 

11-01-2021 a 15-01-2021 ………… 08:50h/09:40h 

18-01-2021 a 22-01-2021 ………… 09:50h/10:40h 

25-01-2021 a 29-01-2021 ………….10:40h/11:30h 

 

Fevereiro 

01-02-2021 a 05-02-2021 ………….11:40h/12:30h 

08-02-2021 a 12-02-2021 ………….12:30h/13:20h 

22-02-2021 a 26-02-2021 ………….13:30h/14:20h 

 

Março 

01-03-2021 a 05-03-2021 ………….14:20h/15:10h 

08-03-2021 a 12-03-2021 ………….15:10h/1 6:00h 

15-03-2021 a 19-03-2021 ………….16:10h/17:00h 

22-03-2021 a 24-03-2021 ………... .17:00h/17:50h 

Abril 

06-04-2021 a 09-04-2021………...17:50h/18:40h 

12-04-2021 a 16_04-2021……….. 08:00h/08:50h 

19-04-2021 a 23-04-2021…………08:50h/09:40h 

26-04-2021 a 30-04-2021…………09:50h/10:40h 

 

Maio 

 03-05-2021 a 07-05-2021……….. 10:40h/11:30h 

10-05-2021 a 14-05-2021………….11:40h/12:30h 

17-05-2021 a 21-05-2021………….12:30h/13:20h 

24-05-2021 a 28-05-2021………….13:30h/14:20h 

 

Maio/Junho 

31-05-2021 a 04-06-2021 ………… 14:20h/15:10h 

07-06-2021 a 09-06-2021 ………… 15:10h/1 6:00h 

 
* Para a turma do 9.º E não deve ser considerado o horário das 

8:00h às 8:50h. 


