10 MINUTOS A LER
Regulamento
APRESENTAÇÃO

A ciência e a observação empírica têm mostrado amplamente o quanto o
contacto com o livro e a prática regular da leitura são indispensáveis ao
desenvolvimento do gosto de ler, à consolidação dos hábitos leitores e ao
aumento das competências de literacia. Quem lê lerá sempre mais e melhor, e
ficará mais bem preparado para a vida. É por isso que ler todos os dias é tão
importante.
Para estimular a criação de uma rotina de leitura na família, nas creches, nos
jardins de infância, nas escolas, na academia, no trabalho e no lazer, o Plano
Nacional de Leitura (PNL2027) lançou o repto “Ler sempre. Em qualquer lugar.”
e o projeto 10 Minutos a Ler.

OBJETIVOS

O projeto 10 Minutos a Ler foi desenhado pelo PNL2027 com o objetivo de
contribuir para a promoção do gosto de ler, indispensável ao desenvolvimento
de hábitos de leitura e à formação de leitores mais competentes.
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DESENVOLVIMENTO

O desafio é dirigido às escolas dos 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico e do Ensino
Secundário da rede pública, para que instituam no seu quotidiano a atividade
diária da leitura por prazer. Esta pode ter lugar a qualquer hora e em qualquer
espaço e contexto escolar, formal ou não formal: na sala de aula, na biblioteca,
nos laboratórios, no refeitório, no ginásio, no pátio, … Não interessa onde se lê,
mas que a todos seja dada a oportunidade de o fazer todos os dias, escolhendo
para tal um texto da sua preferência.

REQUISITOS

A inscrição deve ser submetida, na área de Formulários do portal PNL2027, pela
escola-sede de Agrupamento ou escola não agrupada e incluir o compromisso
expresso do(a) diretor(a) sobre a adesão e a concretização do projeto, que se
pretende continuado e sustentável.
Só poderão inscrever-se as escolas que ainda não integram o projeto.

Os livros a incluir na lista a submeter no formulário de inscrição devem:
●

pertencer ao catálogo de livros recomendados pelo PNL2027;

●

ser variados, contemplando-se o maior número possível de títulos
diferentes, de modo a alargar as possibilidades de escolha pelos alunos;

●

pertencer a vários géneros;

●

adequar-se à leitura livre e autónoma, exercida em diferentes contextos,
além da sala de aula;

●

ser apropriados às faixas etárias dos alunos a quem se destina o
projeto;

●

responder aos interesses e gostos dos jovens.
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SELEÇÃO
A seleção é feita por ordem de submissão da candidatura, depois de verificado
o cumprimento dos requisitos.
MONITORIZAÇÃO

Recolha de informação das escolas relativamente à lista de livros adquiridos e
à forma de organização das atividades, através de um inquérito.

FINANCIAMENTO

Respeitando os compromissos e regras definidos neste Regulamento, o apoio
do PNL2027 traduzir-se-á na atribuição de uma verba de 1.000€ (mil euros) aos
agrupamentos de escolas / escolas não agrupadas para atualizar, diversificar e
reforçar o fundo documental destinado a suportar o empréstimo e a circulação
das obras.

CRONOGRAMA
2021/2022

set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul

Inscrição

X

X

X

Seleção dos projetos

X

Publicação da lista de projetos
selecionados

X

Atribuição da verba de apoio ao projeto

X

Desenvolvimento do projeto

X

X

X

X

X X

X

2022
Desenvolvimento do projeto

X

X

X

X
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