
Projeto Leitura(s) para todos – Li e Gostei 

 

          “Li e gostei!” Foi assim que, no ano letivo de 2015/2016, um grupo de jovens do 

2.º ciclo, do Agrupamento de Escolas Latino Coelho, Lamego, começou a falar, nas 

suas turmas, de livros que lia e dos quais tinha gostado. A curiosidade por esses livros 

começou a despontar nos outros alunos, e o interesse pela leitura germinava dia a 

dia. Estes momentos de partilha eram sempre aguardados com ansiedade e prazer. 

Os livros saíam das estantes da biblioteca, andavam de mão em mão. Essas partilhas 

orais eram passadas a textos escritos publicados, semanalmente, nos blogues das 

bibliotecas escolares e na página da Associação de Pais e Encarregados de Educação, 

dando a conhecer a um público mais vasto as impressões sobre os livros lidos. 

    Desta forma, a comunidade de leitores foi crescendo progressivamente atraindo 

novos adeptos destas viagens entre a leitura e a escrita, através de um processo de 

sedução. Nós não nascemos leitores, fazemo-nos leitores (ou não) aprendendo a 

conhecer os livros/os textos, a amar a leitura.  

     “Leitura(s) para todos – Li e Gostei” foi crescendo progressivamente, atraindo 

novos adeptos destas viagens entre a leitura e a escrita e, neste jogo de sedução, 

lançou uma “piscadela de olho” à ilustração, considerando o enriquecimento 

proporcionado pela conjugação de duas formas de arte: a Literatura e a Ilustração. 

Assim, ao longo do ano letivo de 2016/2017, o projeto conquistou novos 

intervenientes, passando a contar com as participações de alunos do 3.º ciclo e do 

Ensino Secundário e com a turma de Artes Visuais do 12.º ano, cujos alunos 

procederam à ilustração dos textos de opinião sobre os livros. Nesta parceria, foi 

sendo deleitado um público abrangente através do fascinante diálogo estabelecido 

entre a palavra e a imagem. 

     O projeto continua o seu caminho de sedução e é com enorme prazer que 

verificamos que, nos anos letivos de 2017/2018 e 2018/2019, já conquistou alunos e 

professores dos 2.º e 3.º ciclos e do Ensino Secundário, quer a nível de leitura/escrita 

quer a nível de ilustração. Durante este último ano letivo (2018/19), participaram 

neste projeto catorze turmas a nível da produção textual e treze, no âmbito da 

ilustração. É de salientar o facto de a produção de textos ter aumentado 

significativamente ao longo do ano, de tal forma que, nos últimos meses, surgiram 

três publicações semanais, em vez de uma, o que traduz o envolvimento crescente 

dos alunos. 



     Este projeto, com a colaboração da Associação de Pais e Encarregados de 

Educação do Agrupamento Latino Coelho, já deu origem a duas publicações de livros: 

Leitura(s) para todos – Li e Gostei e Leitura(s) para todos – Li e Gostei II. 

     Concordamos com Jean Marie Privat quando afirma que “a leitura não é só o 

momento em que se efetua, mas um conjunto, um corpo de práticas; tudo o que a 

condiciona, a prepara, conduz a ela, a prolonga ou a anula, não lhe é periférico, mas 

sim radicalmente constitutivo.” (Privat, Jean Marie, cit. P. Villas-Boas, A. J., 2005, 

Oficinas de Leitura Recreativa, p. 93). 

     Na esteira do que foi dito e sendo certo que é na partilha que nos tornamos mais 

ricos, afigura-se-nos pertinente dar a conhecer este projeto que tem recrutado cada 

vez mais leitores, escritores e ilustradores e contribuído substancialmente para o 

incremento do gosto e para o desenvolvimento de competências no âmbito destes 

domínios. 

     A Coordenadora do Projeto, 

Lídia Maria Caiado Batista Valadares 

 

 

 

 

Links dos blogues onde são publicados, semanalmente, os textos do Projeto 

Leitura(s) para todos – Li e Gostei 

 
http://www.apeealc.pt/ 

 

bibliotecaeb23lamego.pautamusical.net/?page_id=1794  

 

http://biblatinocoelho.blogspot.com/p/li-e-gostei_12.html 
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Imagem da capa do 2.º livro publicado com os textos do Projeto Leitura(s) para todos 

– Li e Gostei 

 

 

 


