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 1  Em que consiste? 
 
O Portefólio de Leituras é uma proposta que pretende integrar de uma forma 
sistemática e progressiva, ao longo dos três anos do ciclo do Ensino Básico (com 
especial incidência no 7º ano) as leituras lúdicas dos alunos, sob a forma de um 
projecto individual de leitura.  
Os objectivos principais são: 
- criar/formar leitores 
- ajudar os alunos a procurarem textos de complexidade cada vez maior 
- levar os alunos a avaliarem os seus progressos como leitores 
- integrar a leitura lúdica na atividade letiva regular da disciplina 
Não se trata assim mais do que organizar e sistematizar as práticas letivas que muitos 
professores têm já levado a cabo. 
Assim, O Portefólio é a parte visível, o produto físico, de um Projeto Individual de 
Leitura de cada aluno – um suporte documental onde o aluno compilará e registará 
todas as atividades relacionadas com a sua leitura extensiva (lúdica), assim como 
avaliará os seus progressos como leitor.  
Sendo resultado de um projeto individual de leitura, este portefólio não será 
conseguido sem a adesão de cada aluno – para que tenha possibilidades de sucesso o 
seu ponto inicial deveria ser o que o aluno já gosta de ler ou o que o poderá 
eventualmente cativar, para assim poder evoluir e aderir progressivamente a leituras 
mais complexas. 
Sendo um projeto de colaboração entre a BE e o grupo de Português, este documento 
é apenas uma proposta aberta à reformulação e melhoramento, e que se pretende 
suficientemente amplo para integrar as diferenças de grupos-turma e de estilos 
letivos que pretende cobrir. 
 
 

 2  Como se processa a integração letiva? 
 
Este projeto, pensado para todo o ciclo do ensino básico, deverá ser tido em conta na 
planificação das atividades letivas, e, de acordo com cada professor, poderá ser 
operacionalizado tanto em tarefas de aula como extra-aula. 
Como processo poderá ser desenvolvido nas seguintes fases: 
- diagnóstico de leitores e leituras, através de uma questionário ou um registo feito 
pelo professor de conversa informal com a turma 
- negociação do projeto individual de leitura com a abertura do portefólio (número de 
obras lidas, tipo de feedback/tarefas a realizar, forma do portefólio) 
- aconselhamento, estímulo e orientação nas leituras 



- compilação de documentos relacionados com leituras (fichas de leitura, artigos de 
opinião sobre livros, registo bibliográfico de obras lidas, registo de apresentações à 
turma de obras lidas, etc.) 
- avaliação: autoavaliação trimestral e anual do aluno dos seus progressos como leitor 
(ficha de autoavaliação do portefólio); avaliação do professor (inclusão das atividades 
de leitura nos critérios de avaliação da competência de expressão oral e/ou nos da 
atitude, pelo cumprimento de tarefas), discussão com o aluno dos seus progressos 
como leitor; avaliação geral do projeto em articulação grupo de Português/Biblioteca, 
no final do ano letivo. 

 
 

 3   Que forma poderá ter o portefólio? 
 
 
O suporte físico do portefólio não é à partida o elemento mais importante ou determinante 
para o projeto e poderá ser ajustado ao estilo letivo de cada professor, às características da 
turma como um coletivo ou às idiossincrasias de cada aluno. Sugerem-se algumas 
formas/suportes: 
- dossiê/arquivo ou anexo do caderno diário em papel 
- blog, wiki ou espaço online equivalente a que o professor e os alunos possam ter acesso 
- perfil do facebook 
- tópico da disciplina do Moodle 
 
 
 

 4  Qual o papel da BE no projeto? 
 
O papel da BE será o de dar sugestões e apoiar os professores de acordo com as suas 
diferentes necessidades. Tal apoio poderá, entre outros, incluir os seguintes aspetos: 
- disponibilização de obras, quer pela aquisição (dependente da verba), quer pela requisição 
das já existentes sob a forma de Bibliotecas Portáteis 
- sugestões de leitura adequadas ao escalão etário, académico e aos gostos dos alunos-leitores 
- promoção de visitas guiadas temáticas à BE 
- apoio técnico para portefólios em suporte digital 
- elaboração de guiões de leitura e de modelos de fichas de leitura 
- publicação/divulgação dos trabalhos dos alunos como forma de estímulo à leitura/escrita 
- dinamização de atividades em articulação com o grupo de estímulo à leitura (encontros com 
escritores, semanas do livro e da leitura, concursos literários, encontros com escritores, etc.) 
Antes do final do ano letivo, a BE irá pedir colaboração aos professores que tiverem aderido ao 
projeto para aferir o (in)sucesso do mesmo. 



 5  Quadro-síntese 
 

objetivos fases formas obras-alvo Atividades de 
operacionalização 

Atividades de estímulo 
e divulgação avaliação 

- criar/formar 
leitores 
- ajudar os alunos 
a procurarem 
textos de 
complexidade 
cada vez maior 
- levar os alunos 
a avaliarem os 
seus progressos 
como leitores 
- integrar a 
leitura lúdica na 
atividade letiva 
regular da 
disciplina, com 
peso na 
classificação 
 

1. Diagnóstico 
dos gostos e 
competências de 
leitura 
2. Negociação 
do projeto de 
leitura (seleção e 
número de obras, 
prazos, forma do 
portefólio, 
atividades de 
operacionalização, 
avaliação) 
3. Realização 
das atividades 
4. Avaliação, 
monitorização dos 
progressos 

- dossiê, 
anexo ao 
caderno 
- portefólio 
digital 
(blogue/wiki/
perfil do 
facebook) 
- tópico do 
Moodle 

- de preferência 
que tenham 
como ponto de 
partida os 
gostos e 
capacidades dos 
alunos 
- de temáticas 
diversificadas 
(não apenas 
obras de ficção 
literária) 
- 
recomendações 
do PNL 
- as indicadas 
nas metas de 
aprendizagem 

- fichas de leitura ou 
artigos com diversas 
componentes (resumo, 
opinião, citação, 
referência bibliográfica) 
- exposição oral 
- registo bibliográfico 

- visitas à BE 
- bibliotecas portáteis 
- promoção de debates na 
turma sobre gostos de 
leitura 
- publicação de textos sobre 
leituras, extraídos e 
selecionados do portefólio 
- encontros com escritores 
- participação em jornadas 
do livro e da leitura 

- autoavaliação  
- avaliação pelo 
professor com 
incidência na 
classificação: 

• Exposição Oral 
• Expressão 

Escrita 
• Atitude 

- colaboração na 
avaliação do projeto 
pela BE  
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