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A G R U P A M E N T O  D E  E S C O L A S  D A  B O A  Á G U A

Ler é urgente e necessário para um crescimento equilibrado, que permita desenvolver poder
argumentativo, raciocínio, criatividade e espírito crítico, assim como os relacionamentos a nível das
emoções.

Por esta razão, as nossas bibliotecas promovem a leitura através de empréstimos domiciliários.
Os alunos levam emprestado um livro por semana, o qual deverá ser devolvido na semana
seguinte. Cada turma tem um dia fixo para essa troca e escolha. 

Os livros devem ser explorados em casa, em conjunto com os pais e encarregados de educação, de
forma a promovermos em conjunto os hábitos de leitura.
Pergunte ao/à seu/sua educando(a), de forma informal, o que mais apreciou no livro e invista
algum tempo a ouvir ler ou a ler em voz alta. São atos de colo e de carinho valiosos que marcam os
nossos alunos de forma muito positiva.
Para mais esclarecimentos, podem contactar a professora bibliotecária, sempre que necessário.

Faz crescer



Regras básicas

Cada aluno tem direito a levar um livro consigo por um período de
oito dias, devendo entregá-lo ou devolver em bom estado no oitavo
dia. Existem dias marcados para os alunos entregarem o livro e
procederem a nova requisição.

Este livro deve ser lido e explorado em casa e não na escola,
permitindo ao aluno um tempo de fruição da leitura junto com a
família.

O livro deve ser devidamente acondicionado, sendo que, em caso de
perda ou dano o mesmo deve ser restituído (o seu valor ou um igual
em estado novo).

Um livro é um amigo. Conta sonhos e permite voar. 
Ajude o/a seu/sua filho/filha a voar! Colabore na promoção do hábito
de ler e desenvolvimento da Literacia da Leitura.

Um abraço
A equipa das Bibliotecas Escolares


