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RÚBRICA
‘Lagoa a Ler’
Em Lagoa, o livro
e a leitura são
os personagens
principais da história!
O município de Lagoa, consciente da missão e do papel
fundamental que desempenha na formação pessoal, social e académica dos seus cidadãos, bem como da sua responsabilidade enquanto instituição parceira da escola e
das famílias na promoção da literacia, criou o Programa
de Promoção do Livro e da Leitura ‘Lagoa a Ler’. O objectivo é dotar de intencionalidade educativa a ação dos diferentes mediadores de leitura – educadores de infância,
famílias, professores de 1º ciclo e professores bibliotecários -, capacitando-os no desenvolvimento de experiências sociais, emocionais e linguísticas enriquecedoras em
torno do livro e da leitura.
‘Lagoa a Ler’ engloba quatro grandes projetos: 1) ‘Brincar
com as Palavras’, 2) ‘Crescer a Ler’, 3) ‘Lemos em Família’ e 4) ‘Leituras em Viagem’.

O projecto ‘Brincar com as palavras’, envolve uma equipa de profissionais de psicologia e da terapia da fala para
promover sessões de literacia emergente com as crianças de 5/6 anos dos jardins-de-infância do concelho,
com o intuito de melhorar as capacidades que facilitam a
aquisição da leitura e da escrita, motivar para a aprendizagem e contribuir positivamente para o seu desempenho escolar. Paralelamente, a equipa também promove
oficinas de formação acreditadas de literacia emergente
para os docentes.

Com uma estreita relação com a Biblioteca Municipal,
o município dinamiza ainda o projeto ‘Leituras em Viagem’ que envolve a dinamização de sessões de mediação
e promoção de leitura pelas professoras bibliotecárias
que promovem a distribuição rotativa mensal de 400 livros de literatura infantil pelas salas do pré-escolar dos
Jardins de Infância públicos. Este projeto preconiza também a realização de oficinas de formação para docentes
no âmbito da promoção do livro e da literacia emergente
em contexto do pré-escolar.

Por sua vez, o projeto ‘Crescer a Ler’ que consiste num
prolongamento para o 1º ciclo da intervenção da equipa
e que preconiza um acompanhamento sistemático junto
das crianças do 1º ano que apresentam dificuldades na
aprendizagem das competências da leitura e escrita.

E para que esta viagem se faça para além das escolas,
o programa ‘Lagoa a Ler’ inicia no mês de março uma
rubrica mensal no jornal local Lagoa Informa, com o objetivo de partilhar com os leitores informação sobre o
que de mais recente há na investigação sobre literacia e
literatura para crianças.

Para além da escola, a família é também um agente fundamental para o sucesso escolar das crianças, de onde
emerge o projecto de literacia familiar ‘Lemos em Família’. Este acontece uma vez por mês na Biblioteca Municipal de Lagoa e consiste em concreto numa resposta
às famílias das crianças que frequentam o último ano do
pré-escolar, pretendendo contribuir para o incremento de competências parentais de suporte à descoberta
e aquisição da linguagem escrita pelas crianças em idade pré-escolar, assim como criar oportunidades educacionais para que as famílias se tornem elementos mais
conscientes e críticos no desenvolvimento literácito das
crianças.

Nesta rubrica, apresentar-se-ão também propostas de livros de diferentes editoras, autores, ilustradores e géneros
literários, acompanhados de dicas e estratégias de leitura.
Contamos consigo para que transforme o momento da
leitura numa experiência afetiva e motivante, verdadeiramente enriquecedora!
Câmara Municipal de Lagoa

