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Apresentação
Tendo como referência as áreas de intervenção estratégica e as propostas do plano anual de
atividades, apresentamos, neste relatório, o conjunto das ações executadas e os recursos
humanos e materiais mobilizados em 2021.
Mantendo como desígnio, o alargamento dos públicos-alvo, dos agentes envolvidos e dos meios
e suportes utilizados, o PNL2027 deu continuidade aos programas no âmbito da literacia
emergente e familiar e aos projetos e ações para a formação de leitores, jovens e adultos, em
diferentes contextos. Para além da dinamização de atividades de referência do Plano, como o
Concurso Nacional de Leitura, a Semana da Leitura e a Conferência Anual, continuou a apostarse no envolvimento das comunidades e dos municípios na definição de planos locais de leitura e
foi reforçado o trabalho nas áreas da educação e formação, da produção e mediatização de
conteúdos e da curadoria e disponibilização de recursos.
É de salientar o desenvolvimento e a disseminação do Catálogo de Livros Recomendados pelo
PNL2027, das plataformas LER e PICCLE, da app Desafios Ler+, de modo a fazer deles uma
ferramenta diária para o ensino, a aprendizagem e o lazer. Evidencia-se, ainda, a aposta no
crescimento da capacidade de difusão, no portal, nas redes sociais e no blogue do PNL2027, de
ideias, destaques, sugestões, quizzes, jogos, vídeos e outros materiais de leitura e escrita, com o
propósito de multiplicar as oportunidades de encontro com os textos e a palavra e corresponder
aos interesses e às necessidades de professores, bibliotecários, mediadores, outros agentes da
sociedade civil e o público, em geral.
Destacamos, também, o investimento, levado a cabo, pelo PNL2027 na transformação digital de
processos e produtos associados aos diferentes projetos e iniciativas, através da mostra das
melhores práticas, da expansão dos clubes de leitura virtuais, da comunicação a distância e da
exploração de meios e técnicas que a leitura, a escrita e a oralidade em ambientes digitais
atualmente proporcionam.
Ao longo do ano de 2021, para além dos estudos do PNL em curso, decorreu, como previsto, a
conceção e o teste do novo modelo de avaliação do Plano Nacional de Leitura, no sentido de o
adaptar à sua atual configuração e missão institucional. Com esta avaliação, esperamos poder vir
a dar a todos os destinatários e partes interessadas um relato objetivo e fundamentado dos
resultados e impactos do PNL2027.
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Literacia emergente e familiar
Os estudos sobre a leitura na infância

Educação Pré-Escolar (EPE) e do 1.º Ciclo do

demonstram que o prazer de ler é uma

Ensino Básico (EB), desafiam a diversificar as

condição essencial para que as crianças

obras disponíveis e a selecionar textos

gostem de livros, exercitem a leitura e se

infantis de qualidade que incentivem a

tornem leitores. A evidência comprova que

realização de um percurso evolutivo de

o sucesso na compreensão dos textos está

leituras.

diretamente relacionado com o tempo

O Programa Ler+ dá Saúde tem por principal

efetivamente dedicado à leitura de livros,

objetivo promover a literacia e a saúde dos

tanto na sala de aula como em tempo livre.

mais novos através do aconselhamento, por

Assim, cabe à escola e à família a

médicos e enfermeiros, da leitura em família

responsabilidade

conjunto,

e da sua prática regular com as crianças

contribuírem para potenciar a aquisição da

entre os 0 e os 6 anos. As Unidades de

competência leitora e fazer de cada criança

Saúde que aderem a esta iniciativa recebem

um leitor para a vida. À escola impõe-se a

uma caixa com livros para aqueles níveis

promoção do gosto pela leitura para

etários, brochuras dirigidas aos profissionais

assegurar os progressos na aprendizagem,

de saúde e metros desdobráveis para os

mas é, também, preponderante, o papel das

pais, com orientações para a leitura com as

famílias

crianças.

na

de,

educação,

em

com

incidência

relevante em atividades facilitadoras da

Também o projeto Ler no Jardim tem

leitura emergente e na viabilização de

contribuído para a implementação do

momentos de leitura a par.

Programa de Literacia Emergente (PROL).

Com o Programa Leitura em Família, o

Esta iniciativa, implementada nos jardins de

PNL2027 pretende incentivar o contacto

Infância da Santa Casa da Misericórdia de

com os livros e o envolvimento parental na

Lisboa, tem-se revelado de fundamental

descoberta do prazer de ler em crianças dos

importância no processo de inclusão das

0 aos 10 anos. Os projetos Leitura em Vai e

crianças e no enriquecimento das equipas

Vem e Já Sei Ler, com as suas mochilas para

educativas

o transporte regular de livros, entre o Jardim

interrupção, no ano letivo 2020-2021,

de Infância ou a escola e a casa de cada um,

devido à situação pandémica, o projeto foi

convidam à leitura diária com as crianças da

retomado em setembro de 2021.
9

envolvidas.

Após

uma
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Intervenientes|2021
Leitura em Família






123 AE (774 estabelecimentos de
ensino)
13.753 crianças da EPE
24.064 alunos do 1.º Ciclo do EB
1.869 docentes envolvidos
Patrocínio: Pingo Doce

Ler+ dá Saúde






113 Unidades de Saúde inscritas
Parcerias: Direção Geral de Saúde|
Escola Superior de Enfermagem de Lx
|Fundação Aga Khan |Associação
Portuguesa de Medicina Geral e
Familiar
Patrocínio: Porto Editora
Apoio: Fundação Calouste
Gulbenkian

Ler no Jardim




10

20 salas dos Estabelecimentos de
Infância da SCML
Ca. de 400 crianças abrangidas
Parcerias: Santa Casa da Misericórdia
Lisboa| Associação para a Educação
Artística e as Literacias (Avoar)
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Em retrospetiva:
Leitura em Família
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Devido ao contexto de
pandemia que se manteve em
2021 e ao facto deste
programa
depender
do
contacto direto das crianças e
dos pais com os livros, em
situação de consulta de
desenvolvimento nas USF, a
iniciativa não teve a evolução
esperada.

Ler no jardim

Ler no Jardim

15

Desde 2018, o programa
Leitura
em
Família
já
abrangeu cerca de 27.000
crianças da EPE e de 40.000
alunos do 1.º Ciclo do EB,
num total de 275 AE
envolvidos. De destacar o
progressivo aumento, quer do
n.º de estabelecimentos de
ensino, quer do n.º de
crianças abrangidas.

N.º de salas de JI/SCML

11

Mais de 1.000 crianças dos
Jardins de Infância da SCML já
beneficiaram do programa
PROL, oferta educativa ao
nível da linguagem, literacia
precoce e educação literária,
integrada como complemento
curricular.
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Competências de leitura e escrita
Para se colocar ao serviço da melhoria do

a presença de diretores de todos os AE/ENA

ensino e da aprendizagem da leitura e da

do país.

escrita

de

Em outubro foi criado um novo espaço na

competências de literacia, o PNL2027

LER, no qual se disponibilizam as Histórias

disponibiliza duas plataformas digitais, a

Inovadoras

Plataforma LER, para a EPE, 1º e 2º ciclos do

Magalhães e Isabel Alçada, ilustradas por

EB, e a Plataforma PICCLE, para o 3º ciclo do

Nuno Feijão e cuja informação e revisão

EB e o Ensino Secundário (ES).

pedagógicas ficaram a cargo de Fernanda

A

Leopoldina Viana e Iolanda Ribeiro, da

e

do

desenvolvimento

Plataforma LER -

Recursos,

Leitura e Escrita:

desenvolvida

Ana

Maria

Universidade do Minho. Os três livros

financeiro e técnico-científico da Fundação

publicados oferecem histórias concebidas de

Belmiro

forma

Azevedo

–

apresentada

publicamente

disponibiliza,

de

forma

sistematizada,

o

produto

o

por

apoio

de

com

escritas

EDULOG
em

2020,

sintética

a

corresponder

aos

desejados

progressos de leitura dos alunos do 1.º ano

e

de escolaridade.

trabalho

É de referir, ainda, que desde 5 de outubro

equipa

de 2021 a plataforma LER disponibiliza um

multidisciplinar de 11 investigadores nas

módulo de registo de utilizadores que

áreas da educação e da psicolinguística, de

permite

modo a permitir compreender melhor a

notificações sobre os novos conteúdos e

forma como as crianças aprendem a ler e a

outras informações pertinentes.

escrever

No âmbito das propostas de formação

desenvolvido

e,

conscientes

por

uma

assim,
sobre

do

e

as

tomar

decisões

metodologias

e

aos

subscritores

receberem

foram realizadas, ao longo de 2021, 6 Ações

abordagens pedagógicas mais eficazes.

de Curta Duração (ACD), em 6 Centros de

A LER faz parte do Plano 21|23 Escola+,

Formação

Acão Específica 1.1.2 LER – Conhecer,

acreditado pelo CCPFC, para 2022, um novo

Aprender e Ensinar, tendo sido divulgada no

Curso de Formação, proposto através do

âmbito do tema Instrumentos de apoio à

CFAE AlmadaForma, com a duração de 26

leitura,

horas.

nas

Jornadas

21|23

Escola+

realizadas por videoconferência entre 27 e
29 de setembro de 2021, que contaram com
13

de

Professores,

estando

já
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A Plataforma PICCLE - Plano de Intervenção

discussão

Cidadãos Competentes em Leitura e Escrita

esperamos venha a ser muito participada, a

é um projeto do PNL2027, financiado pelo

par de espaços de comentários associados a

Programa

todos os artigos e de outras possibilidades

Operacional

Capital

Humano

de

diferentes

tópicos,

que

(POCH) e concretizado desde 2018.

de interação, como a partilha nas redes

Trata-se de uma plataforma digital aberta de

sociais.

criação,

Para

agregação

e

curadoria

de

a

construção

da

plataforma,

conteúdos, dirigida aos professores do 3.º

contribuíram duas fases piloto de elabs, em

ciclo do EB e do ES, com o objetivo de os

2020 e 2021, que contaram com o

capacitar para o ensino e o desenvolvimento

envolvimento de três centenas de escolas

das competências digitais de literacia dos

das regiões elegíveis no âmbito do POCH -

alunos, as quais se constituem como

Norte, Centro e Alentejo, e a presença de

aprendizagens-chave

mais de um milhar de professores. De

no

mundo

contemporâneo.

destacar, ainda, a realização de três Ações

A Plataforma disponibiliza centenas de

de Curta Duração para docentes do 3.º ciclo

artigos,

de

do EB e do ES com o intuito de divulgar a

especialistas com trabalho reconhecido nas

plataforma e capacitar estes profissionais

diferentes áreas, quer de carácter mais

para a sua utilização.

teórico ou reflexivo, sobre os inúmeros

O projeto foi acompanhado por uma equipa

Modelos, Projetos, Estudos e Conceitos

externa

relacionados com as várias temáticas, quer

constituída por membros do CIES (Centro de

de carácter muito prático, incluindo mais de

Investigação e Estudos de Sociologia), do

uma centena e meia de Atividades para

Iscte - Instituto Universitário de Lisboa, cujos

realizar com os alunos, e muitos Recursos

resultados

diversos. Os conteúdos são apresentados

Conferência Final do PICCLE, realizada no dia

em formatos muito variados e apelativos,

28 de outubro, na Fundação Calouste

incluindo publicações, vídeos, imagens,

Gulbenkian.

criados

por

uma

dúzia

infográficos, jogos e podcasts.
Além

destes

conteúdos,

o

PICCLE

disponibiliza uma Comunidade, com um
espaço de fórum para a abertura e a
14

de

monitorização

foram

e

análise,

apresentados

na

PNL2027 – Relatório de Atividades|2021

Intervenientes|2021
LER: Leitura Escrita Recursos





Principais interações com a Plataforma LER
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Interações com a LER

A análise estatística sobre o
acesso e utilização da
Plataforma, apresentada em
intervalos
trimestrais,
permite verificar um gradual
aumento em todos os
campos observados, com
exceção do intervalo que
corresponde à interrupção
letiva no período das férias
de verão.

Formas de acesso à LER

Forma de acesso à Plataforma LER
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

365 subscritores
86 conteúdos publicados
6 ACD: 324 formandos
Parceria: Fundação
Belmiro de Azevedo EDULOG

Uma parte considerável dos
acessos por referral provêm
de blogues de bibliotecas
escolares e sites de escolas,
plataformas
classroom,
moodle
de
instituições
universitárias, o que revela a
importância que a LER
começa a ter para as
comunidades educativas.
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Intervenientes|2021
PICCLE
Plano Intervenção Cidadãos Competentes
em Leitura e Escrita







50

Avaliação global da platafaforma PICCLE

Avaliação global da plataforma

40
30
%

20
10
0
1
Muito
negativa

2

3

1ª fase, 2020

4

5
Muito
positiva

2ª fase, 2021

Utilização da Plataforma PICCLE
Atividades e recursos para aulas
Autoformação/atualização/aprofundame…
Atividades no âmbito da BE (com
alunos e com docentes)
Recursos para trabalho autónomo dos
alunos
Trabalho colaborativo/partilha com
colegas/projetos interdisciplinares
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Nº de professores que mencionou cada uma das categorias

16

850 utilizadores registados
462 contéudos publicados
8 eLabs online: participação de
1.104 docentes
3
ACD:
873
docentes
participantes
Ca. de 300 escolas envolvidas
das regiões Norte, Centro e
Alentejo.

Os resultados dos inquéritos
aplicados aos professores que
participaram nas sessões de
capacitação sobre o PICCLE
manifestam, de forma largamente
maioritária, uma apreciação global
muito positiva sobre a plataforma,
os seus conteúdos e as suas
funcionalidades.
Utilização da plataforma
A maioria dos professores
inquiridos
pensa
aceder
regularmente à plataforma PICCLE,
destacando-se a referência à
utilização das atividades e dos
recursos, sobretudo, para a
atividade
letiva,
para
a
autoformação/aprofundamento
do seu conhecimento e no âmbito
das atividades da biblioteca
escolar.
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Formar leitores
Para

o

desenvolvimento

leitura

desenvolvem de forma consolidada um

autónoma, em diferentes idades e de

ambiente integral de leitura, centrado na

múltiplas formas, o PNL2027 dinamiza

melhoria da compreensão leitora e no

projetos que promovem leituras impressas e

prazer de ler e escrever, contribuindo para a

digitais, textuais e multimédia, silenciosas e

valorização da leitura e da escrita em

oralizadas, contribuindo para a formação de

múltiplas comunidades escolares. Com o

leitores e diferentes formas de ler.

propósito de divulgar as boas práticas desta

O Movimento

Rede

14-20

a

da

Ler propõe-se

de

Escolas

Leitoras

destaca-se,

incentivar a leitura e a escrita entre os

anualmente, uma seleção de atividades de

jovens dos 14 aos 20 anos, através de uma

especial relevância e impacto desenvolvidas

convergência de linguagens e espaços de

por um conjunto de AE/ENA.

expressão

Ainda para promover a leitura, o PNL2027

(literatura,

ciência,

banda

desenhada, animação, música, teatro, dança

tem

e artes cénicas, fotografia e artes gráficas,

mediadores, no âmbito do projeto Território

cinema

arte

Leitor. O trabalho destes profissionais tem

urbana,…). Desde 2018, esta iniciativa

ajudado a criar redes que promovem o

convoca

de

acesso ao livro e o dão a conhecer,

leitura, escrita e comunicação que devem

dinamizando clubes de leitura, oficinas de

ser

escrita

e

criação

projetos

elaborados

colaboração

e

com

audiovisual,

interdisciplinares

implementados
entidades

em

culturais

trabalhado

com

criativa,

um

leituras

grupo

de

encenadas,

orientação de comunidades digitais de

diversas, tendo os jovens como atores.

leitura ou, simplesmente, conversas com os

Considerando o papel fundamental da

leitores em eventos diversos. De destacar,

escola, enquanto lugar de favorecimento

em 2021, a iniciativa Se tu lesses o que eu li,

das competências leitoras e do incentivo ao

um conjunto de vídeos com leituras feitas

gosto pela leitura e pela escrita, a

por

articulação do PNL2027 com as bibliotecas

pela Andante e entretecidos com as vozes e

escolares tem sido reforçada através do

os corações de Ana Sofia Paiva, Andreia

alargamento da rede de Escolas aLeR+. Este

Brites, Cristina Paiva, Cristina Taquelim e

programa, desenvolvido em parceria com a

Elsa Serra, no âmbito da comemoração do

RBE, destina-se a apoiar as escolas que

Dia Mundial do Livro.
17

mediadores

culturais,

produzidos
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Intervenientes|2021
Movimento 14-20 a Ler


+ 4 AE integrados



16 Entidades parceiras



Ca. 600 alunos abrangidos



22 docentes coordenadores e
outros responsáveis envolvidos

Escolas aLeR+


+ 17AE/ENA integrados



24.436 alunos abrangidos



981 docentes envolvidos



1.232 outros intervenientes



Parceria: RBE

Território Leitor


18

Envolvimento de 14 mediadores
de leitura e escrita (escritores,
ilustradores, formadores, atores,
encenadores, contadores de
histórias, animadores, associações
culturais e artísticas, entre outros
agentes culturais e artísticos)
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Em retrospetiva:
Movimento 14-20 a Ler

Movimento 14-20 a Ler
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Desde 2018, estão em
implementação, por todo o
país,
28
projetos
interdisciplinares de leitura,
escrita
e
comunicação,
programados para 3 anos e
realizados em parceria com
entidades
diversas.
Em
2020/21,
a
pandemia
comprometeu de algum
modo a expansão do projeto.

2020

2021

N.º de projetos

19

Esta rede de escolas
leitoras, cuja nova etapa foi
lançada em 2017, já integra
156 AE/ENA.
O número de alunos de
diferentes
níveis
de
escolaridade e de docentes
de várias áreas curriculares
tem acompanhado este
crescimento.

PNL2027 – Relatório de Atividades|2021

20

PNL2027 – Relatório de Atividades|2021

Leitura orientada em sala de aula
Os resultados do Estudo Diagnóstico das

sugeridos que generosamente colaboraram

Aprendizagens realizado pelo IAVE (2021)

nesta tarefa. Estes exemplos devem ser

para

primeiro

entendidos como documentos inspiradores

confinamento apontam para dificuldades na

para os professores, na construção de

área da leitura, para as quais poderá ter

outras tantas propostas e seleção de títulos

contribuído a redução de práticas de leitura

que diversifiquem e enriqueçam a prática da

continuadas, devido à pandemia. Sendo a

leitura e a compreensão dos textos,

leitura fundamental para o sucesso dos

adequando-os aos interesses e gostos dos

alunos, pela sua transversalidade e pela

alunos. Também no que respeita aos

forma como influencia as aprendizagens em

Contratos de Leitura, o PNL2027 apresenta

todas as áreas curriculares, é indispensável

algumas

que os professores possam retomar e

atividades pensadas para serem usadas

reforçar essas práticas. No âmbito do Plano

pelos professores e divulgadas aos seus

21|23 Escola+, que visa a recuperação das

alunos. As Aprendizagens Essenciais de

aprendizagens, o PNL2027 propõe que os

Português preconizam o desenvolvimento

docentes do EB reforcem as atividades em

de projetos individuais de leitura, como

torno do livro e, nesse sentido, disponibiliza

forma de integrar os interesses, gostos e

propostas de trabalho integradas na ação

motivações pessoais de cada leitor e

Escola a Ler: para os 1.º e 2.º ciclos, Leitura

permitir o contacto com outras obras,

Orientada em Sala de Aula e, para o 3.º ciclo

escolhidas pelos alunos em contratos de

Contratos de Leitura.

leitura com o professor. É, assim, propósito

Para a Leitura Orientada em Sala de Aula são

do

apresentados exemplos de livros, com as

desenvolvimento desta prática, que pode

respetivas

concretizar-se na disciplina de Português ou

aferir

o

impacto

propostas

de

do

atividades,

propostas

PNL2027

leituras

contribuir

e

que

e

para

assenta

de

o

adequados aos vários anos de escolaridade.

noutra

Estas propostas, muito diferentes entre si,

compromisso com cada aluno de uma

foram feitas por professores do 1.º e 2.º

leitura extensiva, ao longo de todo o ano, de

ciclos, por elementos do Plano Nacional de

um conjunto de obras literárias, à sua

Leitura e por alguns dos autores dos livros

escolha.
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Intervenientes|2021
Utilizadores
Desde o início de outubro de 2021, a página
Leitura Orientada em Sala de Aula regista
23.000 utilizadores.

Visualizações
O número total de páginas vistas foi de
87.000.
É de destacar que a página Orientações foi a
mais visitada, com 9.700 visualizações,
seguida da página relativa aos Contratos de
leitura, com 8.300 visualizações.
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Ler + no Superior
Com o propósito de desenvolver iniciativas

apresentadas no Seminário Internacional

que envolvam as instituições académicas do

Ler+ no Superior realizado em 2020. O

Ensino Superior e imprimir um novo impulso

evento, organizado em parceria com a Red

à leitura e à escrita neste nível de ensino, o

Internacional de Universidades Lectoras e

PNL2027 tem vindo a implementar o

em colaboração com o Instituto Politécnico

programa Ler+ no Superior.

de Castelo Branco, o Instituto Politécnico de

No âmbito deste programa foi lançado, em

Beja e a Universidade Nova de Lisboa, teve

2021,

um

como objetivo refletir sobre o papel das

concurso de leitura e escrita destinado aos

instituições académicas do ensino superior

alunos

das

na promoção do gosto e dos hábitos

Universidades e dos Institutos Politécnicos,

leitores, partilhar projetos que capacitem os

do Continente e das Regiões Autónomas dos

alunos a utilizar de forma eficaz e crítica os

Açores e da Madeira, cujos objectivos são

diferentes suportes de leitura e escrita e

ativar o gosto, a imaginação e a felicidade

divulgar estratégias para fazer mais e

que advém dos livros e da literatura,

melhores leitores.

aumentar a exposição à leitura para ler e

Resultante de uma parceria entre o

escrever melhor e convidar à descoberta da

PNL2027,

liberdade, do mundo e dos outros através

Universidades Lectoras (RIUL), o Instituto

da voz prazerosa das palavras e dos textos. A

Politécnico de Castelo Branco (IPCB) e o

primeira edição do Reads contou com a

Instituto Politécnico de Beja (IPB) foi

parceira da Câmara Municipal de Oeiras, na

realizada a ação de formação “Os textos

organização da cerimónia da entrega dos

ficcionais e as experiências transmediáticas,

prémios, que teve lugar na Biblioteca

interativas e sensoriais”. Esta Formação

Municipal de Algés no dia 12 de novembro,

online decorreu entre abril e maio de 2021 e

e da Ciência Viva, Delta Cafés, Fundação

foi coordenada por Naiane Carolina Menta

José Saramago e El Corte Inglés, que

Tres, professora na Universidade Federal da

ofereceram prémios aos vencedores.

Fronteira Sul, Paraná, Brasil, e por Estíbaliz

O Reading

do

Summit (ReadS),

Ensino

Superior,

Barriga

É de destacar, ainda, a publicação de uma
brochura

com

as

a

Galeano,

Extremadura.

comunicações
23

Red

Internacional

da

Universidad

de

de
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Intervenientes|2021
Reading Summit (ReadS)






200 alunos inscritos|60 Instituições
Académicas
16 alunos finalistas
3 alunos premiados
Parcerias: Ciência Viva|Fundação José
Saramago|Câmara Municipal de Oeiras
Apoios: El Corte Inglês|Delta Cafés

Ação de Formação:
Os textos ficcionais e as experiências
transmediáticas, interativas e sensoriais
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100 formandos inscritos
30h de formação

PNL2027 – Relatório de Atividades|2021

Adultos a ler
O PNL2027 mantém a aposta na formação e

troca de experiências e saberes entre a

na qualificação dos adultos, intervindo junto

população Maior e entre esta e a população

daqueles que atingem a maioridade e

em geral, num diálogo intergeracional.

constroem os seus percursos de vida na

Pretende-se a dinamização de atividades de

sociedade

do

leitura e escrita pelos adultos com mais de

Programa Adultos a Ler dá a conhecer uma

50 anos, entre pares e com outras gerações,

multiplicidade de recursos de estímulo à

de forma a desenvolver competências de

motivação para ler e escrever, divulga boas

literacia, incentivar uma maior intervenção

práticas e sugere livros e outras leituras, em

sociocultural destes adultos a partir das suas

diferentes suportes e formatos, de modo a

vivências, conhecimentos e capacidades,

responder aos interesses e necessidades dos

seguindo o modelo das “Histórias de Vida”.

contemporânea.

Através

leitores adultos. No âmbito deste Programa,
deu-se

continuidade

aos

projetos

O projeto Ler+ Fácil pretende combater as

de

baixas competências e práticas de leitura e

formação leitora orientados para públicos

escrita dos adultos através de uma solução

adultos específicos, como o Ler+ Qualifica e

digital

o Ler Maior.

integrada

com

ferramentas

automáticas para português europeu que

O projeto Ler+ Qualifica é dirigido àqueles

asseguram

que

de

conversão de obras literárias e de textos

Reconhecimento, Validação e Certificação

científicos e informativos para os níveis +

de Competências (RVCC), percursos de

Fácil (A1-A2) e + Claro (B1).

frequentam

processos

Educação e Formação de Adultos (EFA) ou

a

análise,

classificação

e

Para levar a cabo este projeto, começou a

Formações Modulares (CB, FM e PFOL), com

ser preparada, em 2021, uma candidatura

o objetivo de desenvolver e reforçar hábitos

ao

de leitura e escrita e competências de

Programa

Horizon,

envolvendo

o

PNL2027, a FCSH/UNL, o INESC-ID e um

literacia funcional e instrumental.

conjunto

de

parceiros

internacionais

O Ler Maior destina-se à população adulta,

interessados no desenvolvimento destes

com mais de 50 anos, que frequenta as

instrumentos. Esta candidatura deverá ter

Universidades Seniores, com o objetivo de

lugar em 2022.

fomentar a leitura e a escrita e estimular a

25
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Intervenientes|2021
LER+ Qualifica





107 Centros Qualifica integrados
52.000 adultos abrangidos
Parcerias: Agência Nacional para a
Qualificação e o Ensino Profissional
(ANQEP)

Ler Maior





24 Universidades Seniores
8 entidades divulgaram as suas
atividades
Parceria: Associação Rede de
Universidades de Terceira Idade
(RUTIS)

Ler + Fácil
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Parcerias:
Centro
de
Linguística
da
Universidade Nova de Lisboa (CLUNL)
- Instituto de Engenharia de Sistemas
e Computadores, Investigação e
Desenvolvimento em Lisboa (INESCID)
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Em retrospetiva:
Ler+ Qualifica

Ler+ Qualifica
120

107

100

77

80
60

Este projeto já integra 107
Centros Qualifica de Portugal
Continental
e
Ilhas,
abrangendo cerca de 52.000
adultos.

51
36

40
20
0
2018

2019

2020

2021

N.º Centros Qualifica

Ler Maior

Ler Maior
26
24
24
22
20
20
18
2020

2021
N.º Universidades Séniores
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Esta iniciativa conta com a
adesão de 24 Universidades
Seniores
de
Portugal
Continental.
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Literatura, ciência e tecnologia
Considerando que a aproximação da leitura

paisagens

à literatura, às ciências e às tecnologias gera

ambientais ou de viagens inesquecíveis; O

melhores

Fogo

leitores

e

um

melhor

de

assoladas

Prometeu,

por

para

desastres

criar

um

conhecimento do mundo, o PNL2027,

videojogo ou uma banda desenhada e

tirando partido do convívio dos textos e do

respetivos guiões, tendo por contexto a

livro com o mundo da ciência e da

mitologia grega e dos seus super-heróis;

tecnologia, desenvolve um conjunto de

Ler+

iniciativas através do Programa Ler+ Ciência.

revista/jornal ou uma reportagem televisiva/

As ações dinamizadas abrangem diferentes

programa

áreas e envolvem estudantes, docentes,

documentário em vídeo; e Ler + Espaço,

investigadores,

para

agentes

das

bibliotecários
comunidades,

e

outros

literária

e

Mar,

criar

para

de

um

criar

um

informação

objeto

artigo

de

radiofónico/

tridimensional,

relacionando-o com um texto de divulgação

científica. Do programa fazem parte, entre

científica ou de ficção.

outros, os projetos, Os 4 Elementos,

Em 2021 assinalam-se os 25 anos do Dia

lançado,

Nacional da Cultura Científica, celebrado a 24

em

2020,

e

Metamorfoses,

implementado desde 2019.

de

Os 4 Elementos - Terra, Fogo, Água, Ar, é

divulgador de ciência, professor e poeta

dirigido aos alunos do EB e do ES e tem

Rómulo de Carvalho, que nasceu nesta data.

como objetivo preparar os jovens para um

Assim, com o propósito de promover ações

futuro sustentável mais justo e inclusivo,

de divulgação de ciência e de tecnologia

assente em escolhas informadas, éticas e

junto do público escolar, o PNL2027

conscientes,

associou-se à efeméride promovendo o

propondo

desenvolvimento

de

um

às

escolas
conjunto

o
de

novembro,

em

homenagem

ao

Encontro Os 4 Elementos.

projetos criativos a partir de estratégias

Nesta iniciativa, realizada no auditório da

diversificadas de leitura e escrita, de

Faculdade de Ciências da Universidade de

natureza científica e literária. A cada um dos

Lisboa, participaram alunos e docentes das

elementos

projeto

escolas que, em 2021, desenvolveram os

específico: Terra Mater, para criar um

projetos Terra Mater, O Fogo de Prometeu,

roteiro digital de georreferenciação de

Ler+ Mar e Ler + Espaço.

corresponde

um

29

PNL2027 – Relatório de Atividades|2021

O projeto Metamorfoses, destinado a alunos

não presencial, o workshop para apoio

do Ensino Secundário, tem por finalidade

técnico e científico ao desenvolvimento das

associar a ciência, a leitura e a escrita,

propostas selecionadas em 2021.

através da construção de um protótipo

Ainda para impulsionar o uso do livro como

biónico, munido de um sistema mecânico

fonte de saber e de cultura, o PNL2027 deu

e/ou eletrónico que melhore a capacidade

continuidade ao projeto O Zoo Vai aos

de interagir com o mundo que nos rodeia e

Livros. Tendo como ponto de partida os

que sirva de pretexto à criação de um conto

diferentes animais, esta parceria com o

de ficção, em que o objeto biónico criado

Jardim Zoológico de Lisboa associa a leitura

seja utilizado por um dos protagonistas da

literária e informativa às atividades com

narrativa. Pretende-se, com esta iniciativa,

crianças e jovens desenvolvidas pelo Zoo.

contribuir para o desenvolvimento de

Das ações programadas, destaca-se a

competências essenciais para a investigação

formação

científica e tecnológica; promover a leitura e

Pedagógico do Zoo, pela mediadora de

a escrita de textos de ficção científica e

leitura Elsa Serra; a disponibilização de livros

incentivar a curiosidade e a criatividade na

específicos

construção de textos e produtos de base

temáticas; a oferta de visitas guiadas a

tecnológica e científica.

alunos; a organização de concursos e a

De destacar que os trabalhos realizados

atribuição de prémios que destacam a

pelos alunos, no âmbito deste projeto,

relação entre os livros, os animais, os

foram apresentados no Encontro Ciência

educadores e os visitantes do Zoo. No

2021, sob o tema “A Ciência que faz o

âmbito da iniciativa Clube da Natureza -

Amanhã

Oceanos,

e

transforma

a

Economia”,

de

elementos

adequados

promovida

do

às

Centro

diferentes

pelo

Centro

organizado pela Fundação para a Ciência e

Pedagógico do Jardim Zoológico, o PNL2027

Tecnologia (FCT), em colaboração com a

realizou uma série de vídeos de promoção

Ciência Viva e teve lugar no Centro de

de livros sobre a temática e participou em

Congressos de Lisboa, entre os dias 28 e 30

sessões em direto do Zoo, iniciativa que

de junho. Também no âmbito do projeto

decorreu entre maio e julho de 2021.

Metamorfoses, realizou-se, em modalidade

30
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Intervenientes|2021
Os 4 Elementos





23 AE/ENA
445 alunos abrangidos
22 docentes envolvidos
Parcerias:
Terra Mater: Associação ZERO
Fogo de Prometeu: Olimpvs.net
Ler+ Mar: DGPM|Aporvela|Público
Ler+ Espaço: IA|FCUL

Metamorfoses






11 AE/ENA
49 alunos abrangidos
22 docentes envolvidos
Parcerias: Ciência Viva |ESERO
Portugal |Fundação Champalimaud

Dia Nacional da Cultura Científica
Encontro – Os 4 Elementos



Participação de 84 alunos e 26
professores
Parcerias: IA| Ciência Viva|
Aporvela| Público| Associação
ZERO|FCUL| Olimpvs.net



Apoio: Pingo Doce

O Zoo Vai aos Livros
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Produção de 10 vídeos de
promoção de livros
Participação em 4 sessões em direto
do Jardim Zoológico
Parceria: Jardim Zoológico de Lisboa
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Em retrospetiva:
Os 4 Elementos

Os 4 Elementos
500

445

400
300
200
100

23

22

No conjunto dos projetos que
integram Os 4 Elementos
estiveram envolvidos, em
2021, 445 alunos e 22
docentes, de um total de 23
AE/ENA.

0
N.º AE/ENA

Alunos abrangidos

Docentes envolvidos

Ano letivo 2020-2021

Metamorfoses

Metamorfoses
57

60

49

50
40
30
20

11

10

10
0
Ano letivo 2019 -2020
N.º de projetos

Ano letivo 2020 -2021
Alunos abrangidos
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Em dois anos letivos de
implementação da iniciativa, já
foram
desenvolvidos
21
projetos
resultantes
do
trabalho de 106 alunos.
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Hábitos de leitura e escrita
Para incentivar o gosto pela leitura e formar

nova oportunidade para que leiam e se

leitores para a vida, atendendo aos novos

divirtam com os livros em tempo de férias.

meios físicos e digitais de registo e

Através da aplicação Desafios LeR+ são

comunicação da palavra e dos textos, o

disponibilizados jogos sobre um conjunto de

PNL2027, em 2021, deu continuidade às

Livros PNL, que se renovam em cada

iniciativas 10 Minutos a Ler e Juntos de

período de férias: Verão, Natal e Páscoa.

Férias e desenvolveu ações no âmbito do

No programa Clubes de Leitura deu-se

programa Clubes de Leitura.

continuidade ao Clube de Leitura nas Escolas

No projeto 10 Minutos a Ler, pelo terceiro

(CLE) e foi lançado o projeto Clube de Leitura

ano

nas Organizações (CLO).

consecutivo,

as

escolas

foram

desafiadas a instituir, no seu quotidiano, a

O objetivo do Clube de Leitura nas Escolas

atividade diária de 10 minutos de leitura, a

(CLE) é fazer da leitura um lugar de encontro

qualquer hora e em qualquer espaço

e interação, onde as crianças e os jovens

escolar.

pelos

possam melhorar as suas competências,

estabelecimentos de ensino já integrados na

trocar ideias e desenvolver o sentido crítico,

iniciativa,

tem

compartilhando as suas experiências e

o

descobertas a partir dos livros escolhidos.

estabelecimento de uma rotina diária de

Professores e alunos são desafiados a

leitura, para o aumento da motivação para

refletir e a debater gostos e interesses sobre

ler, para a melhoria da fluência e da

os livros lidos. Para animar os clubes de

compreensão leitora, para o enriquecimento

leitura nas escolas, foram dinamizados, ao

do vocabulário e para um crescente número

longo do ano de 2021 e à semelhança do

de requisições de livros nas Bibliotecas

ano transato, encontros em linha com

Escolares.

escritores, nomeadamente com as autoras

Também o Juntos de Férias, implementado

Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada e com

desde

os escritores Mia Couto e João Pedro

Da

avaliação

conclui-se

contribuído,

2019,

realizada

que

esta

sobretudo,

em

articulação

para

com

as

bibliotecas municipais, tem como objetivo

Mésseder.

incentivar o gosto pelo livro e pela leitura

Com o Clube de Leitura nas Organizações

dos jovens dos 10 aos 15 anos, criando uma

(CLO) pretende-se ampliar a experiência dos
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CLE,

lançando

a

outras

organizações

realização da 14.ª edição desta iniciativa, em

(públicas, privadas e do setor social) o

2020,

mesmo desafio, oferecendo a todos os

implementada ao longo do ano letivo de

elementos interessados, quer sejam de uma

2020-2021.

equipa, de um departamento, ou de um

A Semana da Leitura convida, anualmente,

serviço, a oportunidade de se reunirem

escolas e instituições públicas e privadas a

periodicamente, de forma presencial, virtual

promover a leitura e a escrita como fonte de

ou híbrida, para, em conjunto, debaterem as

prazer e de liberdade. Em 2021, decorreu

leituras selecionadas, de ficção ou não-

entre 8 e 12 de março, sob o mote, Ler

ficção.

sempre! Ler em qualquer lugar, tendo sido

O PNL2027 procura, também, incentivar o

realizado um conjunto de iniciativas em

gosto pela leitura, favorecendo a existência

versão online.

de espaços, tempos e oportunidades para

O concurso Faça Lá um Poema é lançado

fazer

o

anualmente pelo PNL2027 e dirigido aos

Concurso Nacional de Leitura e a Semana da

alunos do 3.º ciclo do EB e do ES. Pretende

Leitura.

incentivar o gosto pela leitura e pela escrita

O Concurso Nacional de Leitura, com o

de poesia e assinalar o Dia Mundial da

objetivo de estimular o gosto e os hábitos de

Poesia. Os premiados da 12ª edição foram

leitura e melhorar a compreensão leitora,

apresentados no Dia Mundial da Poesia,

destina-se aos alunos de todos os ciclos de

assinalado a 21 de março, através de uma

ensino, das escolas do Continente e das

gravação em vídeo, com a participação dos

Regiões Autónomas dos Açores e da

poetas Ana Luísa Amaral e Luís Castro

Madeira,

Escolas

Mendes, dos elementos do júri Cristina

Portuguesas no Estrangeiro da área de

Ovídio, Rita Taborda Duarte, Nuno Costa

influência

de

Santos, Raúl Moreira, diretor de Filatelia dos

Administração Escolar/Direção de Serviços

CTT, e Teresa Calçada, Comissária do

de Ensino e das Escolas Portuguesas no

PNL2027.

Estrangeiro (DGAE/DSEEPE) e aos alunos da

Também o concurso Inês de Castro constitui

rede de Ensino Português no Estrangeiro do

um incentivo à escrita como forma de

Camões - Instituto da Cooperação e da

expressão pessoal e condição para reforçar

Língua

as

leitores.

São

mas

também

da

de

exemplo,

das

Direção-Geral

(Camões,

pandemia

disso

IP).

A

Covid-19

evolução

da

inviabilizou

a

pelo

que

competências

essa

leitoras.

edição

Tem

foi

como

objetivo incentivar os alunos do 3.º ciclo do
34
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EB e do ES, a realizar, a partir do

competitiva

mapeamento

e

motivacional, que identificam os maiores

geográficos bem como dos seus contextos

leitores com base no número de livros

sociais, políticos, económicos, literários e

requisitados por mês, período ou ano, para

afetivos,

performativo

leitura domiciliária, na sala de aula ou na

relacionado com os amores de Pedro e Inês.

biblioteca escolar, no âmbito da leitura

Ainda no âmbito das ações de promoção

autónoma, dos clubes de leitura (CLE), dos

para os hábitos de leitura, o PNL2027

10 Minutos a Ler, da Educação Literária ou

lançou, em 2021, os projetos Craques da

de outros projetos. Assim, no âmbito desta

Leitura e Melhores Leitores do Mundo.

iniciativa, o PNL2027 convidou as escolas do

Com

Leitura

continente a identificarem os alunos 1.º

pretende-se incentivar a relação de afeto,

ciclo do EB; 2.º ciclo do EB; 3.º ciclo do EB e

emoção e prazer entre os leitores e os

Ensino Secundário que mais livros leram ao

textos, oferecendo às crianças e aos jovens,

longo de cada ano letivo, com o objetivo de

dos 6 aos 15 anos de idade, um leque de

premiar os que mais se interessam por livros

leituras e de atividades que os desafiem e

e que mais leem. Serão atribuídos prémios

vão ao encontro de uma das suas práticas

aos melhores alunos leitores que ficarem

preferidas: o desporto. A ligação da leitura

em 1.º, 2.º e 3.º lugares no conjunto de

ao desporto é concretizada através da

alunos propostos pelas escolas, em cada

parceria entre o PNL2027 e diversas

uma das categorias e as escolas com alunos

personalidades e instituições desportivas,

vencedores

que se disponibilizaram para oferecer, a

prémio.

todos, a oportunidade de usufruir dos seus

bibliotecas

exemplos e ideias inspiradoras e participar

curriculares ou docentes responsáveis pela

em atividades de leitura e escrita com

gestão

jogadores, atletas, treinadores, jornalistas

relativamente

desportivos, autores de livros sobre temas

seleção dos alunos do estabelecimento que

do desporto e tantos outros.

mais livros lerem entre outubro de 2021 e

O projeto Melhores Leitores do Mundo foi

junho de 2022, em cada categoria.

a

de

um

lugares

históricos

trabalho

iniciativa

Craques

da

inspirado na existência de boas práticas no
âmbito da promoção da leitura em contexto
escolar,

muitas

vezes

de

natureza
35

e,

por

recebem

Salienta-se

desta

mesmo,

igualmente
que

escolares,

iniciativa
aos

isso

as

um

escolas,

departamentos

são

soberanos

procedimentos

de
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Intervenientes|2021
10 Minutos a Ler



+ 75 AE apoiados
13.296 alunos envolvidos

Juntos de Férias





+ 74 Bibliotecas Municipais aderentes
+ 18 livros e 108 jogos na app Desafios
Ler+
9 jovens premiados
Parceria: Direção Geral do Livro, dos
Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB)

Clube de Leitura nas Escolas (CLE)






+ 75 AE apoiados
10049 alunos envolvidos
131 docentes dinamizadores
3 Encontros em Linha com
escritores|177 escolas inscritas|7958
alunos|696 docentes

Clube de Leitura nas Organizações (CLO)
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7 Entidades participantes
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Intervenientes|2021
Concurso Nacional de Leitura







2300 Escolas inscritas
3700 alunos participantes
Ca. De 1000 obras lidas
20 alunos premiados
Parcerias: RBE|DGLAB|Camões, I.P.|
DGAE/DSEEPE|RTP

Semana da Leitura



117 iniciativas registadas

Concurso Faça Lá um Poema






109 AE/ENA participantes
446 trabalhos submetidos
109 docentes dinamizadores
6 alunos premiados
Parceria: CTT

Concurso Inês de Castro
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3 AE participantes
13 alunos abrangidos
3 docentes dinamizadores
6 alunos premiados
Parceria: Fundação Inês de Castro
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Intervenientes|2021
Craques da Leitura





30 Escolas inscritas
270 alunos abrangidos
15 docentes envolvidos
6 mediadores de leitura

Melhores Leitores do Mundo
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203 AE/ENA inscritos
195 docentes envolvidos
20 AE apoiados
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Em retrospetiva:
10 Minutos a Ler

10 Minutos a Ler
100%
80%
60%
40%
20%

13296

3300

53114

35176

5591

63068

N.º de alunos
envolvidos

N.º de livros
adquiridos

N.º de livros
lidos

75
70
70

0%
N.º AE/ENA

2019-2020

2020-2021

2021-2022

Clube de Leitura nas Escolas
(CLE)
150

125

Clube de Leituras nas
Escolas (CLE)

Lançada em 2020, esta
iniciativa
conta
com
a
participação de 125 AE/ENA.
Os Clubes de Leitura criados
contam com o envolvimento
de 10049 alunos e de 131
docentes.

100
50
50
0
2020

Desde o lançamento deste
projeto, em 2019, 215 AE/ENA
já beneficiaram de apoio
financeiro para a aquisição de
fundo documental, tendo em
vista o aumento do gosto e da
prática
da
leitura
nas
comunidades educativas.

2021
N.º AE/ENA integrados

Juntos de Férias

Juntos de Férias
181.632
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100000
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41.223
19

56

131
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0

Bibliotecas Municipais aderentes

Acessos à App
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Lançada em 2019, esta
iniciativa já conta com a
adesão de 131 Bibliotecas
Municipais, distribuídas por
todo o país, tendo sido
lançadas 7 séries do projeto.
Na app Desafios Ler+ constam
42 livros e 252 jogos.
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Em retrospetiva:
Concurso Nacional de
Leitura

Concurso Nacional de Leitura
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Em 2020/21 esta ação de
celebração da leitura, do livro
e do leitor, ressentiu-se
fortemente
devido
à
pandemia, tendo decorrido
em formato online, aberta a
todas as entidades públicas e
privadas, sob o mote - Ler! A
qualquer hora, em qualquer
lugar!

Faça Lá um Poema

Concurso Faça Lá Um Poema
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

Na nova fase do PNL tem sido
evidente o aumento do
número de escolas que,
anualmente, aderem a esta
iniciativa, que manteve a sua
popularidade
apesar
das
dificuldades de participação
geradas pela pandemia.

Este concurso registou uma
menor participação de alunos
nos dois últimos anos letivos,
contrariando a tendência de
crescimento verificada até
2019.Tal facto deveu-se aos
períodos de encerramento das
escolas, que dificultaram a
mobilização das comunidades
educativas para a iniciativa.
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Leitura com todos
Para responder à diversidade de leitores e

conjunto de títulos do catálogo de Livros

fomentar práticas e competências de

PNL, em formatos alternativos, de modo a

literacia com todos, promovendo a inclusão

promover a participação de todos, de

e a equidade no acesso à leitura, ao

acordo com as suas necessidades específicas

conhecimento e à cultura, o PNL2027

facilitando o acesso a conteúdos de obras

desenvolve o programa Leitura+ Acessível e

literárias de autores portugueses, para

é parceiro na implementação do projeto

diferentes idades. Esta iniciativa conta com a

Todos Juntos Podemos Ler.

parceria da Rede de Bibliotecas Escolares e

Através do programa Leitura+ Acessível, o

da Fundação Altice e com a colaboração de

PNL2027

autores e editores.

promove

e

divulga

ações

inovadoras e inclusivas que proporcionem

Também o projeto Todos Juntos Podemos

oportunidades de leitura para todos e com

Ler, implementado desde 2011, em parceria

todos e, de forma particular, para aqueles

com a RBE e a DGE/DSEEAS, aposta no

que por circunstâncias de natureza física,

desenvolvimento de ações que contribuam

sensorial,

e

para uma educação promotora de práticas e

socioemocional, revelam dificuldades na

competências de literacia com todos,

acessibilidade à leitura e à escrita e

envolvendo as crianças e jovens com

enfrentam barreiras à comunicação e à

necessidade de mobilização de medidas de

aprendizagem. No Portal do PNL2027 são

suporte à aprendizagem e à inclusão e que

divulgados, com regularidade, materiais e

revelam dificuldades na acessibilidade à

atividades diversas, nomeadamente, livros

leitura e à escrita. Anualmente, os AE/ENA

em diferentes formatos e suportes; recursos

da rede escolar pública são desafiados a

digitais de acessibilidade; propostas de

desenvolverem práticas de leitura inclusiva,

ferramentas e metodologias de trabalho,

mobilizadoras

documentos de referência, equipamentos

educativos,

bem como projetos com evidências de boas

colaborativo entre a biblioteca escolar, a

práticas.

equipa multidisciplinar de apoio à educação

No âmbito deste programa, está em curso o

inclusiva e outros parceiros, internos e

projeto Livros Acessíveis, cujo objetivo é

externos à comunidade educativa.

cognitiva,

cultural

disponibilizar, numa plataforma digital, um
41

dos

diferentes

fundadas

num

agentes
trabalho
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Intervenientes|2021
Leitura + Acessível


No conjunto dos novos recursos
publicados, destaca-se a série de 6
vídeos sobre estratégias de mediação
em torno da escrita, da leitura, da
atenção e da metacognição.

Todos Juntos Podemos Ler
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+ 12 AE integrados
1.432 alunos abrangidos
246 docentes envolvidos
120 outros profissionais
Parcerias: RBE|DGE/DSEAS
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Formação de leitores em ambientes digitais
Para capacitar docentes, bibliotecários e

conteúdos,

outros profissionais no uso de ferramentas

selecionem, analisem, filtrem e organizem

digitais facilitadoras da prática pedagógica e

informação de diferentes fontes, com

da aprendizagem da leitura e da escrita, o

recurso a diferentes ferramentas digitais;

PNL2027 promove a realização de ações de

- Projeto Roteiros Digitais de Leitura que,

formação em modalidades b-learning e a

desde 2018, visa reforçar o entendimento

divulgação de recursos e metodologias em

do potencial da literacia digital na promoção

contextos digitais. Assim, em 2021, o

da

PNL2027 deu continuidade às seguintes

professores e alunos de novos recursos e

ações de formação:

estratégias, permitindo criar um repositório

- Curso de formação Metodologias e

digital de Roteiros de Leitura, construídos

Recursos para Promover as Literacias Digitais,

com ferramentas Google e realizados em

com o objetivo de oferecer oportunidades

torno de obras do catálogo de Livros PNL e

para

o

outros títulos de referência. No âmbito

desenvolvimento profissional e aproximá-los

deste projeto, o PNL2027 promove a oficina

de

o

de formação para docentes, Roteiros Digitais

inovação

de Leitura: Promoção da leitura numa

pedagógica. Nesta ação para docentes são

perspetiva inter e transdisciplinar com

apresentados projetos de aprendizagem

ferramentas

para ambientes colaborativos e aplicáveis às

conhecimento

modalidades

ferramentas digitais;

fomentar

metodologias

trabalho

nos

participantes

emergentes

interdisciplinar

e

presencial

a

para

e online,

isto

é,

competência

que

leitora,

digitais,
destas

com

procurem,

dotando

vista

ao

estratégias

e

facilitadores da transformação digital da

- Repositório de iniciativas de Leitura,

educação contemporânea;

Escrita, Tecnologias Digitais que desde 2018,

- Oficina de formação Da Criação de Redes

difunde no portal e redes sociais do

de Aprendizagem à Curadoria Digital, dirigido

PNL2027 cenários de aprendizagem e boas

a professores, bibliotecários, professores

práticas no âmbito do desenvolvimento de

bibliotecários, mediadores de leitura e ao

competências de leitura e de escrita com a

público em geral. Pretende-se que os

mediação da tecnologia.

formandos se assumam como curadores de

43
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Intervenientes|2021
Metodologias e Recursos para promover
as literacias digitais






Curso de Formação - 25h|8 turmas|
184 formandos
4 ACD - 6h|12 turmas|294 formandos
Centros de Formação Parceiros:
Templários| Almada Forma| AVCOA|
Seixal| Ria Formosa| Bragança|
Chaves| Planalto Beirão
Formadora: Adelina Moura (PNL2027)
Da criação de redes de aprendizagem
à curadoria digital





Oficina de formação – 30h|3 turmas
Centros de Formação Parceiros:
Bragança| Braga Sul| Almada Forma
Formador: Jorge Borges (PNL2027)

Roteiros Digitais de Leitura








86 Roteiros disponibilizados|73 AE
envolvidos|5160 alunos abrangidos|
96 docentes
Oficina de formação 50h|3 turmas|55
formandos| Centro de Formação
Parceira - Associação de Escolas
Loures Oriental
3 workshops|75 formandos
Formadora: Teresa Pombo (PNL2027)

Leitura, Escrita, Tecnologias Digitais
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158 Cenários de Aprendizagem
registados
98 AE envolvidos
1.013.003 alunos abrangidos
168 docentes
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Planos locais de leitura
Reconhecendo nos municípios portugueses

único

um pilar essencial da formação de leitores, o

problemática, objetivos e atividades, formas

PNL2027 mantém o propósito de se associar

de

às

processos

Autarquias

Locais,

no

sentido

de

na

sua

compromisso
de

contextualização

e

de

gestão,

e

participação,

mobilização

de

contribuir para o reforço das políticas

recursos e obtenção de resultados.

públicas de leitura e literacia, através da

Os Planos Locais de Leitura já estão a ser

conceção e operacionalização de Planos

implementados em 55 municípios e numa

Locais de Leitura (PLL).

Comunidade Intermunicipal do Litoral -

Neste âmbito, as autarquias têm sido

Centro , envolvendo centenas de pessoas

convidadas à assinatura de um Acordo de

empenhadas: Presidentes e Secretários de

Parceria, para o desenvolvimento de um

Comunidades

plano que potencie os meios existentes,

Metropolitanas, Presidentes de Câmara,

agregando

Vereadores, Técnicos de Educação, Cultura e

diferentes

parceiros

e

Intermunicipais

Apoio

trabalho

outros stakeholders. Nos seus territórios,

comunidades
metropolitanas

ancorado

nas

intermunicipais/áreas

dos

protagonistas

concebe,

coordena e executa um conjunto de

cabe,

iniciativas que eficazmente contribuam para

conforme o Acordo de Parceria assinado,

o envolvimento das comunidades numa

implementar o PLL no respeito pelos

política nacional de leitura, associando os

princípios, termos e condições de execução

seus programas e intervenções próprias a

das ações de interesse comum a eleger,

uma ação e a uma visão mais sistematizadas

traduzidos numa Adenda a esse Acordo.

e globalizadas do trabalho de qualidade que

Cada Plano Local de Leitura não dispensa,

se faz no país ou em que se pretende

simultaneamente, a eleição de prioridades,

investir. As contingências de saúde pública

a segmentação e o agrupamento dos

que continuaram a marcar o ano de 2021,

destinatários de acordo com cada ação e

devido

uma visão de curto, médio e longo prazo, e

condicionaram o desenvolvimento deste

será, conforme as necessidades de cada

projeto, que esperamos vir a reforçar em

população e as preferências identificadas,

2022.

cada

associações

um

e

de

municípios. A

e

cada

Bibliotecários

Áreas

beneficiando, em cada território, de um
colaborativo

Social,

e

município
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à

pandemia

de

Covid-19,
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Intervenientes|2021
CIM
Áreas Metropolitanas

Acordos de Parceria
2018

Alto Minho

Cávado

Barcelos
Braga

Área Metropolitana
do Porto

Matosinhos

Acordos de Parceria
2019

Acordos de Parceria
2020

Valença
Viana do Castelo

Caminha
Melgaço

São João da Madeira
Valongo
Maia

Douro

Tâmega e Sousa

Freixo de Espada à Cinta

Lousada

Felgueiras
Marco de Canavezes
Paços de Ferreira

Ave

Tondela

Beiras e Serra da Estrela

Seia

Região de Coimbra

Condeixa‐a‐Nova
CIM
Águeda
Albergaria‐a‐velha
Anadia
Aveiro
Estarreja
Ílhavo
Murtosa
Oliveira do Bairro
Ovar
Sever do Vouga
Vagos
Pombal

Médio Tejo

Entroncamento

Torres Vedras

Arruda dos Vinhos
Lourinhã
Óbidos

Lezíria do Tejo

Chamusca

Alto Alentejo

Sousel

Baixo Alentejo
Área Metropolitana de
Lisboa

Crato
Alvito

Alcochete

Alentejo Litoral
Algarve

Vila Nova de Famalicão

Carregal do Sal
Nelas
Oliveira de Frades
Viseu

Região de Aveiro

Oeste

Penafiel
Póvoa do Lanhoso

Viseu, Dão, Lafões

Região de Leiria

Acordos de Parceria
2021

Amadora
Santiago do Cacém

Tavira
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Cascais
Odivelas
Sesimbra

Almada
Vila Franca de Xira
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Livros PNL
Desde a sua implementação em 2006, o

Portal do PNL2027, Destaques e Sugestões

Plano Nacional de Leitura tem marcado a

de Leitura destinadas a diferentes idades,

sua ação através da recomendação de livros.

gostos e interesses, agregando os títulos por

A partir de 2017, na nova etapa do PNL2027,

temas sugestivos ou relacionando-os com

as

ser

eventos nos quais os autores e os seus livros

num

são protagonistas. O lançamento dos Livros

catálogo de Livros PNL, criteriosamente

PNL - 2.º semestre 2021 decorreu no dia 18

selecionadas

de dezembro, na Fnac Chiado, em Lisboa.

recomendações

apresentadas,

passaram

a

semestralmente,

por

um

conjunto

de

especialistas independentes, de diferentes

Para reforçar as sugestões, recomendações

áreas do saber. Duas vezes por ano, em

e

junho e em dezembro, são recomendados

continuidade à iniciativa, Um Livro por

títulos, destinados a crianças, jovens e

Semana, através da qual divulgou aos fins-

adultos, que abrangem temas variados.

de-semana, no portal, um Livro PNL. Foi

Entre os livros recomendados, tanto se

também lançado Um Autor por Mês, com o

encontram livros informativos, como livros

objetivo de destacar a obra de autores de

de ficção, títulos que proporcionando

referência da literatura portuguesa.

leituras mais introspetivas e reflexivas e

Atendendo que a leitura literária e individual

outros para leituras mais recreativas e

convive, cada vez mais, com a leitura

descontraídas. O catálogo está disponível no

socializada

portal do PNL2027, no Portal da Rede de

comunidades

Bibliotecas de Lisboa (BLX) e através da app

manteve a dinamização do Clube de Leitura

Desafios Ler+, constituindo um importante

PNL2027

instrumento de divulgação da produção

social Goodreads. A partir da leitura de um

editorial portuguesa, o principal serviço de

livro

curadoria e difusão dos livros recomendados

mensalmente é sugerido, os aderentes são

pelo PNL2027 e uma importante referência

incentivados a partilhar as reflexões e as

nacional para leitores e consumidores.

inquietações

Para a divulgação de obras do catálogo de

realizadas sessões online com dois dos

Livros PNL, são publicadas, mensalmente, no

autores dos livros selecionados.
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dicas de

leitura, o PNL2027 deu

em
de

criado,

redes,

plataformas

leitores,

em

recomendado

o

2020,

pelo

suscitadas,

e

PNL2027

na

PNL,

tendo

rede

que

sido
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Intervenientes|2021:
Catálogo de Livros PNL






12 especialistas
2031 títulos analisados
Livros recomendados:
- 1.º semestre: 367 títulos
- 2.º semestre: 320 títulos
Parceria: Rede de Bibliotecas de Lisboa
Sugestões de Leitura



154 títulos foram divulgados ao longo dos
vários meses do ano, abrangendo livros
recomendados e não recomendados pelo
PNL.

Destaques


422 livros recomendados pelo PNL, de
diversas editoras e de autores nacionais e
estrangeiros,
foram
mensalmente
divulgados, ao longo do ano.

Clube de Leitura PNL2027




805 membros aderiram ao clube até
dezembro de 2021, evidenciando um
aumento muito significativo face a 2020.
Ao longo do ano registaram-se 1487
visualizações e 508 interações.

Um Livro por Semana/Um Autor por Mês
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28 Livros PNL divulgados
5 autores em destaque
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Em retrospetiva:
Catálogo de Livros PNL

Catálogo de Livros PNL
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Verifica-se um aumento do
número de títulos sugeridos
nas iniciativas de divulgação
mensal.
A diminuição do número de
livros apresentados aos finsde-semana justifica-se pela
opção do destaque de um
Autor por Mês a partir de
agosto de 2021.

Clube de Leitura PNL2027

Clube de Leitura PNL2027

1000

Desde
2017,
já
foram
recomendados 2799 livros.
A tendência de crescimento
do
número
de
livros
analisados e recomendados,
interrompida em 2020 por
constrangimentos decorrentes
da covid-19, foi retomada em
2021.

Lançado em abril de 2020, o
Clube de Leitura do PNL2027,
tem revelado uma crescente
adesão de membros bem
como
uma
progressiva
participação no que diz
respeito ao número de
visualizações e interações.

PNL2027 – Relatório de Atividades|2021
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Divulgação e conhecimento
Para atender aos novos modos de consumo

edição desta iniciativa de reflexão e debate

da literatura e dos livros, o PNL2027 deu

realizou-se no dia 27 de outubro, na

continuidade à revista digital ENTRELER com

Fundação

a divulgação do n.º 1 desta publicação. De

transmissão em streaming no Facebook e no

acesso livre e gratuito, a revista tem como

Youtube do PNL2027, sob o tema -

objetivo divulgar estudos e reflexões sobre a

Presente-Futuro: A Política da Leitura. Ao

leitura, a escrita e a literacia, bem como

longo do dia, o programa do evento

projetos e atividades de promoção da leitura

permitiu escutar as vozes de um qualificado

e

a

conjunto de oradores, convocando ideias

formadores,

críticas e contributos para a compreensão e

formação

mediadores,

de

leitores. Dirige-se

docentes,

Calouste

Gulbenkian,

com

investigadores, bibliotecários, técnicos e a

ação estratégica nesta área de intervenção.

todos os que partilham o interesse pela

Durante a conferência foi atribuído o Prémio

leitura, pela escrita e pelas literacias. A

Ler+. Instituído pelo PNL2027, em 2018, este

apresentação deste número da revista

prémio,

decorreu na Biblioteca de Alcântara, no dia

reconhecer e galardoar, em cada ano,

20 de outubro, com a colaboração da

personalidades

jornalista

as

destacam no trabalho em prol da melhoria

intervenções de Miguel Real, Isabel Ramos e

dos níveis de literacia dos portugueses e da

Jorge

promoção do gosto pela leitura e pela

Ana

Daniela

Carvalho,

Soares,

colaboradores

deste

no

ou

10.000€,

entidades

que

se

Conselho

atribuído à Cabeçudos

-

Comissária do PNL2027 e Diretora da

Histórias® (FdH) que,

desde

revista.

desenvolve um programa de promoção da

Também a organização da Conferência Anual

leitura, da escrita e das artes destinado a

do

participam

crianças e jovens de todos os níveis de

conferencistas nacionais e internacionais,

escolaridade, do ensino público e privado,

constitui uma oportunidade de mobilização

com o propósito de mobilizar um conjunto

da comunidade literária e científica e da

alargado de saberes e desenvolver a

comunicação social para os grandes temas

sensibilidade estética e artística, a partir de

da leitura e da escrita na atualidade. A 5.ª

atividades de índole literária.

PNL2027,

em

Teresa

que

Calçada,

51

Ler+

visa

escrita.

e

Prémio

de

número, de Carlos Vaz Marques, do
Editorial,

O

valor

2021

foi

Fábrica

de
2012,
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De destacar ainda, a publicação do primeiro
número de Cadernos PNL, uma nova
publicação do PNL2027 que pretende
pensar um dos mais críticos desafios da
sociedade nas áreas da educação e da
cultura, de que o Plano Nacional de Leitura
se faz eco: formar leitores.
As Mediações da Leitura: Em Busca de um
Paradigma de Transição é o título deste
documento, cujo lançamento decorreu no
dia 29 de outubro, no Auditório da DireçãoGeral

da

Educação,

em

Lisboa.

Foi

apresentado pelo autor Roberto Igarza e
contou com os comentários de Tatiana
Sanches e a moderação de Teresa Calçada.
O evento teve transmissão streaming no
Facebook e Youtube do PNL2027.

52
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Intervenientes|2021
ENTRELER – N.º 1



10 artigos originais
3.458 visualizações através do Portal do
PNL227.

5.ª Conferência PNL2027






16 participantes|oradores
1462 visualizações através do Portal
2099 visualizações através do canal
Youtube
525 visualizações através do facebook
Apoio: Fundação Calouste Gulbenkian

Prémio Ler+ - 5.ª edição




31 candidaturas
Premiado: Cabeçudos - Fábrica de
Histórias® (FdH)
Patrocínio: Fundação La Caixa | BPI
Portugal

Cadernos PNL
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6 participantes|oradores
62 visualizações através no Portal do
PNL227.
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Celebrar a língua, a leitura e a literacia
Para assinalar o Dia Mundial da Língua

EB Professor João Dias Agudo, do AE de

Portuguesa, a 5 de maio, o PNL2027

Venda do Pinheiro, Mafra. Em virtude das

desafiou os falantes de português dos países

restrições impostas pela pandemia de covid-

de língua oficial portuguesa e de Goa,

19, o espetáculo foi gravado, sem público, e

Damão e Diu, residentes em Portugal, a

apresentado no Portal, Youtube e Facebook

criarem podcasts de narração oral (lendas e

do PNL2027.

contos

atividade

À semelhança de 2020, o PNL2027 elegeu o

designada Eu Conto revelou-se um êxito,

mês de setembro para celebrar e promover

evidenciado

de

a literacia, juntando-se à UNESCO na

podcasts que nos foram enviados, com

celebração do Dia Internacional da Literacia

narradores de todas as idades e com origens

e à Associação Portuguesa de Educação e

variadas. Convidámos,

Formação

tradicionais).

pelo

Esta

elevado

número

ainda,

figuras

de

Adultos

(APEFA)

na

públicas relevantes a fazerem um Elogio da

comemoração do SMAL – Setembro, Mês da

Língua

os

Alfabetização e das Literacias. Das ações

Destaques e as Sugestões de Leitura do

realizadas destaca-se a apresentação e o

PNL2027 dedicados a títulos de autores em

debate sobre a ação Escola a Ler – Leitura

língua portuguesa; desafiámos o público

Orientada em Sala de Aula (LOSA) realizados

a Cruzar

sociais,

na Feira do Livro de Lisboa, com a presença

respondendo a desafios de palavras das

do Secretário de Estado Adjunto e da

múltiplas

e

Educação, Professor João Costa, a escritora

divulgámos no Instagram um quiz sobre

Isabel Alçada e a Comissária do PNL2027,

palavras e expressões de âmbito regional.

Teresa Calçada. De destacar, ainda, a mesa

A celebração do Dia da Leitura em Voz Alta

redonda promovida pela Bertrand Editora e

decorreu, pelo terceiro ano consecutivo, no

a Fundação Círculo dos Leitores sobre a

dia 1 de fevereiro de 2021, com o

importância do livro e da leitura para uma

espetáculo ABSURDEZ (isto não faz sentido

sociedade

nenhum) produzido

ANDANTE

realizada na Feira do Livro de Lisboa, com a

Associação Artística, em parceria com o

participação de Teresa Calçada, Comissária

Clube de Leitura em Voz Alta Clevinhas da

do PNL2027.

Portuguesa;

Palavras,

variantes

apresentámos

nas

redes

do

pela

português
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saudável

- Ler

é

Essencial ,
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Para celebrar o Dia Internacional do Livro

importância do livro e da leitura. Em 2021, o

Infantil, assinalado a 2 de abril, o PNL2027

ManiFESTA-te pela LEITURA convidou a

lançou o convite à criação de um “livro-

sociedade civil a fazer parte desta marcha

objeto”. O desafio foi dirigido a educadores,

virtual, usando as imagens dos nossos

professores

cartazes, disponíveis nas redes sociais e no

do

participantes
mediadores,

1.º

ciclo

e

interessados
ilustradores/

outros
(famílias,

do

PNL2027.Para

além

desta

…),

iniciativa, a celebração do Dia Mundial do

apelando ao envolvimento das crianças e

Livro contou, ainda, com a publicação de 10

dos alunos na sua criação, sendo o tema

vídeos com leituras feitas por mediadores

escolhido

culturais, ação intitulada – Se tu Lesses o que

por

cada

autores,

Portal

grupo/turma

participante. Os trabalhos mais criativos,

eu

resultantes desta call, foram divulgados no

pela Andante e entretecida com as vozes de

portal do PNL2027, no Dia Internacional da

Ana Sofia Paiva, Andreia Brites, Cristina

Criança. Para complementar esta ação foi

Paiva, Cristina Taquelim e Elsa Serra. Do

também realizado, no dia 9 de abril, um

programa do Dia Mundial do Livro fez ainda

webinar sobre o conceito de "Livro-objeto

parte o Encontro em Linha com o escritor

que contou com a dinamização de Ana

Mia Couto, no âmbito do projeto Clube de

Margarida Ramos, doutorada em Literatura

Leitura nas Escolas (CLE), e a conversa Falar

e professora catedrática do Departamento

de Livros com Cristina Ovídio, da Livraria

de Línguas e Culturas da Universidade de

Menina

Aveiro.

estudante do Ensino Superior, Diogo Madre

A comemoração do Dia Mundial do Livro, no

de Deus, da Editora Cavalo de Ferro, Teresa

dia 23 de abril, foi assinalada através da

Calçada, Comissária do PNL2027, e João

iniciativa ManiFESTA-te

Costa, Secretário de Estado Adjunto e da

pela

Leitura que

Li,

regressou, em formato online, quebrando as

Educação.

barreiras

O

físicas

e

incentivando

à

uma

e

PNL2027

proposta

Moça,

António

associou-se,

concretizada

Vaz

Pato,

também,

à

participação de todos na Marcha pela

comemoração do Dia Mundial da Filosofia, a

Leitura. De

primeira

18 de novembro, através da sessão - Livros

manifestação aconteceu em 2019, com

Perguntadores, dinamizada no Instagram

encontro na Praça Luís de Camões, onde os

por Júlia Martins, da equipa do PNL2027, e

manifestantes se juntaram e exibiram

Joana Rita Sousa, da Filocriatividade - oficina

palavras

de Filosofia para crianças e jovens.

salientar

de

ordem

que

para

a

lembrar

a
56
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Intervenientes|2021
Dia Mundial da Língua Portuguesa




500 podcasts na iniciativa Eu Conto
Parceria: OEI (Organização dos
Estados Ibero-Americanos)|APEDI
(Associação de Professores para a
Educação Intercultural).

Dia Mundial da Leitura em Voz Alta






25 alunos - Clube de Leitura em
Voz Alta – Clevinhas - EB Professor
João Dias Agudo
2 docentes
758 visualizações
Parcerias: Andante|AE de Venda
do Pinheiro, Mafra

Mês da Literacia
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15 iniciativas realizadas ao longo
do mês
Parcerias: Associação Portuguesa
de Educação e Formação de
Adultos (APEFA)
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Intervenientes|2021
Dia Internacional do Livro Infantil




Call Livro-Objeto:
- 83 AE participantes
- 3.218 alunos envolvidos|141
grupos/turmas
- 190 trabalhos submetidos
Webinar|Livro Objeto: 338
participantes

Dia Mundial do Livro







Participação de 6 mediadores
culturais na iniciativa – Se tu Lesses
o que eu Li
1.885 alunos|214 docentes
participaram no Encontro em Linha
com o escritor Mia Couto
A ação Falar de Livros contou com
5 oradores.
66 visualizações da Marcha online

Dia Mundial da Filosofia
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Sessão – Livros Perguntadores|
1267 visualizações
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Estudos
A realização de estudos científicos e de

ciclo afirmaram gostar ou gostar muito de

avaliação para conhecer a realidade do país

ler, e mais de 50% estava a ler algum livro

em matéria de literacia e aferir os impactos

aquando da aplicação do questionário.

do trabalho realizado é um dos objetivos do

A influência da família e da escola é

PNL2027.

a

determinante, uma vez que 90% dos

apresentação dos resultados da segunda

inquiridos respondeu que lhes dizem que é

parte do estudo Práticas de Leitura dos

importante ler livros, referiu a prática pelo

Estudantes dos Ensinos Básico e Secundário,

professor da leitura em voz alta nas salas de

a continuidade dos trabalhos no âmbito do

aula e disse já ter usado a biblioteca escolar.

estudo Educação Literária no Ensino Básico e

Salienta-se que, com a pandemia, uma

no Ensino Secundário e ainda a Conceção e

percentagem significativa de jovens leu mais

Teste do Sistema de Avaliação do PNL2027.

livros.

O estudo Práticas de Leitura dos Estudantes

O estudo Educação Literária no Ensino Básico

dos Ensinos Básico e Secundário pretende

e no Ensino Secundário tem como objetivo

compreender as práticas de leitura dos

apresentar propostas fundamentadas para a

alunos portugueses, com um enfoque na

melhoria da Educação Literária no quadro

evolução registada desde 2007. Resultante

do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade

de uma parceria entre o PNL2027 e o CIES-

Obrigatória, das Aprendizagens Essenciais e

Iscte, contou com a coordenação científica

da Missão do PNL2027, partindo da análise

de João Trocado da Mata e José Soares

do desempenho dos alunos portugueses em

Neves e a consultoria de Isabel Alçada. Os

provas nacionais e internacionais. Após a

resultados respeitantes aos 1.º e 2.º ciclos

caracterização da educação literária em

foram apresentados dia 7 de dezembro, no

função dos estudos internacionais e dos

Grande Auditório ISCTE, com transmissão

resultados da avaliação externa nacional

em linha, tendo despertado o interesse de

(provas de aferição e provas finais do ensino

várias

de

básico), foi realizado, em 2021, um trabalho

comunicação social. Estes resultados são

de campo junto de um conjunto de escolas e

globalmente muito positivos: mais de 80%

professores com vista ao levantamento das

das crianças do 3.º e 4.º anos e 70% do 2.º

práticas escolares no âmbito da educação

Destacam-se,

publicações

nos

em

2021,

órgãos
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literária. Prevê-se para 2022, a análise dos

desempenho,

resultados e a produção de recomendações.

informação e a disponibilização periódica de

Destaca-se, ainda, em 2021, a Conceção e

relatórios de desempenho, numa lógica de

Teste do Sistema de Avaliação do PNL2027,

melhoria contínua.

por uma equipa de investigadores da

Em termos prático-metodológicos, a equipa

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, da

responsável

Universidade Nova de Lisboa, coordenada

entrevistas com diferentes protagonistas

pelo Doutor João Luís Lisboa e cujo relatório

ligados à conceção e à execução desta

final será apresentado publicamente em

medida de política pública; visitou duas

2022.

autarquias

Visando responder às questões norteadoras

atores/responsáveis

da avaliação - avaliar a política e a

contextos específicos, e de forma mais ou

operacionalização do PNL2027- o sistema de

menos interligada, levam a cabo atividades

avaliação do PNL tem como objetivos,

do Plano, mas procedeu igualmente à

identificar as necessidades de informação e

análise

os indicadores de desempenho relevantes

nomeadamente, relatórios de atividades e

para as várias partes interessadas; avaliar o

caracterização de programas e projetos, de

desempenho do PNL2027 atendendo às

media sociais, do catálogo de Livros PNL,

perspetivas

consideradas

entre outros. Foi também lançado um

relevantes, designadamente no que respeita

inquérito por questionário a alunos de um

à qualidade da política pública da leitura,

conjunto de escolas de diferentes regiões do

dos

serviços

país, assim como um mini-questionário aos

disponibilizados e à satisfação dos vários

visitantes da última edição da Feira do Livro

stakeholders;

de Lisboa.

de

avaliação

programas,

projetos

contribuir

e

para

o

exploração

a

pela

para

de

avaliação

auscultar

realizou

os

que,

documentação

dessa

diversos
naqueles

diversa,

desenvolvimento sustentado e continuado

O resultado deste trabalho constituirá,

da política pública da leitura através da

certamente, um instrumento fundamental

disponibilização de informação e de dados

para orientar a estratégica e as ações do

que permitam suportar a melhoria contínua;

PNL2027,

apoiar a concepção, desenvolvimento e

desenvolvimento desta política pública de

implementação de um sistema de avaliação

leitura.

do desempenho que assegure a recolha de

dados,

produção

de

indicadores

de
60

no

próximo

ciclo

de
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Intervenientes|2021
Práticas de Leitura dos Estudantes dos
Ensinos Básico e Secundário








Equipa do Centro de Investigação e Estudos
de Sociologia (CIES-Iscte)
12.842 estudantes inquiridos|340 escolas
Apoio: Direção-Geral de Estatísticas da
Educação e Ciência|Rede de Bibliotecas
Escolares
Patrocínio: McDonald’s

Educação Literária no Ensino Básico e no
Ensino Secundário
Equipa:
- Plano Nacional de Leitura 2027
- Rede de Bibliotecas Escolares
- Instituto de Avaliação Educativa
- Programa Nacional de Promoção do
Sucesso Escolar
- Direção-Geral da Educação
- Direção-Geral de Estatísticas da Educação
e Ciência


Conceção e Teste do Sistema de Avaliação
do PNL2027
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Equipa de 6 investigadores da FCSH|UNL
Realização de 60 entrevistas
Estudos de caso (autarquias de Braga e
Torres Vedras)
Inquéritos aos AE/ENA: 128 respostas dos
responsáveis PNL|6.358 respostas de
alunos
Inquérito aos visitantes da Feira do Livro de
Lisboa: 308 respostas
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Relações internacionais
A

partilha

de

de

legendagem em inglês do vídeo ABSURDEZ,

experiências e a cooperação com outras

realizado em 2020, para ser publicado no

entidades têm mobilizado o PNL2027 a

site do EURead.

participar em projetos formativos e de

No âmbito da ELINET, associação criada em

intercâmbio a nível internacional, com

2014 que unifica 77 organizações parceiras

relevância nas políticas de leitura e literacia.

de 28 países, envolvidos na formulação de

Em 2021, destacaram-se as participações de

políticas de literacia e na melhoria dos

elementos

eventos

hábitos e das competências de leitura, o

realizados por organismos como o EURead, a

PNL2027 participou em diversas reuniões

ELINET e o CERLALC.

online, nomeadamente, para a constituição

Da cooperação com o EURead, consórcio

de um grupo de trabalho com o propósito

fundado em 2000 com o objetivo de

de selecionar as boas práticas dos vários

partilhar conhecimentos e experiências e

países membros, cuja divulgação está

desenvolver novas estratégias de promoção

prevista para 2022. No dia 30 de novembro,

da leitura a nível europeu, destacamos a

o

participação do PNL2027 no Encontro Anual

participação na 22.ª European Literacy

EU READ, em formato online, no dia 23 de

Conference, a realizar em Dublin, entre os

novembro,

intervenção

dias 4 e 6 de julho. Neste encontro, o

enquadrada pelas seguintes questões: How

contributo do PNL2027 far-se-á através da

you view your organisation’s impact on

apresentação de um poster, integrado no

society? Has there been any change in this

subtema Literacy Environments, com o título

over recent times, with more awareness of

Literature and science in primary, secondary

the wider societal benefits? Has Covid

and higher education.

highlighted this further, or made you review

Relativamente

it more? Are your beneficiaries’ or funders’

CERLALC, Centro Regional para el Fomento

agendas moving you in this direction also?

del Libro en América Latina, el Caribe,

And/Or: an update on what are your current

España Y Portugal, criado sob os auspícios

concerns, key organizational priorities now,

da UNESCO e que junta o mundo ibero-

or any important updates about your

americano no objetivo comum da promoção

organisation. O PNL2027 procedeu, ainda, à

do livro e da leitura, o PNL2027 desenvolve,

do

conhecimentos

PNL2027

com

uma

em

e
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PNL

submeteu

à

uma

proposta

cooperação

com

de

o
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desde o seu início, contactos e atividades
com os países membros. Durante o ano de
2021 destacamos a participação em várias
reuniões de trabalho em que foram
apresentados alguns dos projetos em
desenvolvimento pelo Plano e abordadas as
ações

implementadas

em

tempo

de

pandemia.
De salientar, ainda, a presença do PNL2027
no Seminário Leer Iberoamérica Lee 2021,
integrado na Feria do Livro de Madrid, que
decorreu nos dias 21 e 22 de setembro. O
evento, aberto e gratuito, destinou-se a
escritores, editores, críticos, bibliotecários,
professores, investigadores, comunicadores,
líderes de iniciativas do setor público e
privado e da sociedade civil, bem como
jovens envolvidos em projetos de promoção
da leitura. A questão "Existen lectores al
margen?"constituiu o mote do seminário.
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Intervenientes|2021
Cooperação no âmbito da CERLALC


Participação de Júlia Martins (PNL2027)
em 4 eventos online, organizados pelo
Centro para el Fomento del Libro en
América Latina y el Caribe.

Cooperação no âmbito da EURead


Participação de Anabela Caldeira
(PNL2027) em 2 ações dinamizadas pelo
Consórcio Europeu de Organizações
Promotoras da Leitura.

Cooperação no âmbito da ELINET


Participação de Cristina Sarmento
(PNL2027) em 3 sessões online,
programadas pela Rede Europeia de
Políticas de Literacia.

Seminário - Leer Iberoamérica Lee 2021
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Participação de Anabela Caldeira
(PNL2027)
na
mesa-redonda
"Movimientos por la Lectura".
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Presença nos media e na web
O Portal, o SIPNL, as redes sociais

contribuindo para uma presença na web

(Facebook, Twitter, Instagram, YouTube) e o

mais

Blogue assumem-se como espaços de

presença destacamos, em 2021, as Ideias de

presença e trabalho do PNL2027 em

Leitura e Escrita, publicadas mensalmente

ambiente digital. Através destes meios são

no Portal do PNL2027, bem como os

dinamizadas atividades de informação e

desafios lançados no Instagram de que são

comunicação, nomeadamente a divulgação

exemplo o #Estou@Ler, os

de livros, recomendações e sugestões

Livrólicos, os Livros e Quizes de Verão, o

críticas de leitura; a partilha de destaques,

Descobre o autor e o Quiz Autores de

eventos e notícias; a disponibilização de

Literatura Infantil.

documentos,

a

De salientar, ainda, as sugestões de Livros

informação sobre projetos e atividades; o

PNL apresentadas em parceria com outras

lançamento de candidaturas, concursos e

entidades, nomeadamente, nos sites do

desafios e a respetiva publicitação de

MILOBS,

resultados; a ligação a parceiros e a

Informação e Literacia e na newsletter da

interação com leitores e utilizadores.

revista Interruptor.

Os acessos ao Portal e às Redes Sociais do

No que concerne à imprensa escrita e

PNL2027 registaram, ao longo de 2021, um

digital, o PNL2027 manteve a colaboração

acréscimo

anterior,

com as revistas: Somos Livros; Dois Pontos,

alcançando um número cada vez maior de

Visão Júnior e Minimal Magazine, através da

pessoas, em todas as plataformas. É de

apresentação de sugestões de leitura e de

salientar

alguns artigos de divulgação de livros e de

recursos

face

o

ao

aumento

e

estudos;

período

do

número

de

valorizada

e

consolidada.

Observatório

Desta

Quizes para

sobre

Média,

utilizadores do portal, bem como dos

autores.

seguidores do facebook, do instagram e do

A presença do PNL2027 nos media tem-se

twitter. Também se verifica um crescimento

efetivado através da participação de Teresa

significativo do número de subscritores do

Calçada,

canal do youtube e uma crescente adesão

entrevistas

ao blogue. Este reforço da presença na web

periódicos de caris marcadamente cultural,

evidencia uma maior capacidade de difusão

e através de reportagens de imprensa em

de informação, de ideias e de recursos,

que o tema principal é a leitura.
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Intervenientes|2021
Presença na web
Ideias de Leitura e Escrita
O PNL2027 publica no seu Portal, mensalmente,
Ideias de Leitura e Escrita dirigidas aos jovens,
incentivando os participantes à publicitação dos
livros lidos em cada desafio e à publicação dos
seus textos. Já foram publicadas 49 Ideias de
Leitura e 49 Ideias de Escrita.
49 Ideias de Leitura e 49 Ideias de Escrita até ao
momento.
Quize para
Livrólicos
49 Ideias de Leitura
49 Ideias
de Escrita até ao
momento.
Desafio
lançado nas stories do Instagram do
PNL2027, durante a Semana da Leitura, com
questões gerais sobre a leitura e a escrita.
Foram registadas 5.534 participações.

Estou a Ler
Passatempo que incentiva os participantes a
partilhar leituras através de fotografias dos livros
que estão a ler e da fundamentação das suas
escolhas.
Foi lançado no Instagram do PNL2027, durante a
Semana da Leitura e envolveu 254 participantes.

Livros e Quizzes de Verão
Desafio semanal lançado nas Stories do Instagram
do PNL2027, com questões gerais sobre autores.
Decorreu entre maio e julho e contou com 7.240
participações.
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Intervenientes|2021
Presença na web

Descobre o autor
Desafio semanal sobre livros PNL, que incita à
descoberta do autor a partir de uma imagem
parcial da capa ou de um excerto da obra.
Decorreu no Instagram do PNL2027, entre
setembro e novembro e envolveu 5.294
participantes.

Quiz Autores Literatura Infantil
Desafio lançado por ocasião do Dia Mundial da
Criança e do lançamento da Call Livro-objeto.
Esta iniciativa envolveu 2.175 participantes.

MILOBS.
Divulgação de recomendações de leitura do
PNL2027 no site do Observatório sobre Media,
Informação e Literacia.
Em 2021 foram apresentados 12 livros.

Interruptor
No âmbito de uma parceria com o PNL2027, uma
vez por mês, a redação da Interruptor escolhe
livros recomendados pelo Plano, que apresenta
na rubrica Circuitos.
Em 2021 foram sugeridos 12 livros.
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Intervenientes|2021
Presença na imprensa escrita e digital:
Somos Livros
O PNL2027 colabora com a Revista SOMOS
LIVROS, da Bertrand Livreiros, com sugestões de
leitura para diferentes públicos. Em 2021 foram
elaborados 4 artigos, tendo sido propostos 11
livros infanto-juvenis e 11 livros para adultos.

Dois Pontos
Revista trimestral com um foco especial no
estímulo para a vida ofline e para a saúde mental
e emocional, na qual o PNL2027 colabora,
fazendo a recomendação de livros para os jovens
dos 7 aos 11 anos. Nas 4 publicações de 2021
foram apresentadas 24 sugestões.

The Minimal Magazine
Revista digital que se assume como um projeto
de inovação social, com o objetivo de criar um
impacto positivo no mundo, nas comunidades,
nas organizações e nas pessoas e em que o
PNL2027 colabora propondo, mensalmente,
sugestões de leituras. Em 2021 foram sugeridos 5
livros

Visão Júnior
Revista mensal de informação para crianças e
jovens entre os 6 e os 14 anos, na qual o PNL2027
recomenda mensalmente um livro. Esta parceria
enquadra-se no objetivo de promover a aquisição
e a manutenção de hábitos de leitura e do prazer
de ler.
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Intervenientes|2021
Presença noutros meios de comunicação social:
Penguin Educação
Entrevista a Teresa Calçada sobre os Clubes de
Leitura nas Escolas, promovida pela 20|20
Editora.

Interruptor
Publicação dos artigos:
- “6 gráficos para conhecer melhor o Plano
Nacional de Leitura?” no dia 19 de março de
2021.
- “Para que serve o Plano Nacional de Leitura?”
no dia 05 de março de 2021.

Festa do Livro de Ourém
Evento realizado no dia 26 de abril de 2021, que
contou com a presença de Teresa Calçada,
Comissária do PNL2027, numa conversa sobre os
Planos Locais de Leitura e as Bibliotecas Públicas,
transmitida nas redes sociais do município de
Ourém.

Conversas Confinadas
Evento realizado no dia 18 de fevereiro de 2021,
que contou com a presença de Teresa Calçada,
Comissária do PNL2027, numa conversa com
Carlos Vaz Marques sobre os livros e a leitura,
sobretudo em tempos de pandemia.
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Intervenientes|2021
Portal:
Utilizadores
Em 2021 foram registados 337.772
utilizadores, verificando-se um crescimento
de 13,1% face a 2020, num total de 604.001
sessões.
A maioria dos acessos (48.13%) fez-se
através do Windows, 31,12% através de
sistema Androide e 14, 58% através de IOS.

Visualizações
Ao longo do ano, o Portal registou 1.836.751
visualizações de página, sendo o mês de
outubro, o que apresenta o maior número
de acessos. Este mês, obteve 50.929
utilizadores, o que se justifica, certamente,
pelos três eventos então dinamizados: O
lançamento do n.º 1 da Revista Entreler, que
decorreu no dia 20, a realização da
Conferência Anual do PNL, no dia 27 e a
Conferência Final do projeto PICCLE, no dia
28.

Acessos
A maioria dos utilizadores acede ao portal
por pesquisa orgânica, por ex. através do
Google (51,9 %).
Os artigos que registaram maior número de
acessos foram, para além dos da página
principal, a plataforma LER, as Ideias de
Leitura e Escrita e a Leitura Orientada em
sala de Aula (LOSA).
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Redes Sociais:
Facebook
Seguidores
Verificou-se um crescimento, embora pouco
significativo, no número de seguidores,
passando de 22.440, em dezembro de 2020,
para 28.423, no período homólogo de 2021.
A maioria dos utilizadores que acedem ao
portal do PNL2027 (89,19%) utilizam o
Facebook (73.675 sessões).

Visualizações
Em 2021, o número total de visualizações foi
de 86.000, sendo o mês de junho, o que
apresentou o número mais elevado.
Os eventos com maior alcance foram:
Absurdez – Dia Mundial da Leitura em Voz
Alta com 40501 utilizadores e 737 respostas;
a Conferência PNL2027, no dia 27 de
outubro, com 22 564 utilizadores e 393
respostas e o ManiFESTA-te pela Leitura!
com 11 018 utilizadores e 475 respostas.

Acessos
Foram registados um total de 24.494 gostos,
sendo os seguidores maioritariamente da
faixa etária entre os 45-54 anos, da região
de Lisboa, em dispositivos móveis.
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Instagram
Seguidores|Publicações
O número de seguidores passou de 14.300,
registados em 2020, para 22.057, em 2021.
Os utilizadores residem maioritariamente
em Lisboa, encontrando-se 40,4% na faixa
etária entre os 35-44 anos, 24,3% entre 4554 anos e 18,4% entre 25-34 anos.
Salienta-se que o dia de maior atividade é ao
sábado, pelas 21 h.
Ao longo do ano de 2021 foram realizadas
5240 publicações.

Twitter
Seguidores|Publicações
Relativamente ao Twitter, registamos, em
2021, 937 seguidores, um aumento face aos
529 de 2020.
Em média, por dia temos 2,1 k impressões.
Os três meses com maior alcance das
publicações no Twitter foram março, abril e
julho.

Blogue
Seguidores|Publicações
Lançado em 2020, tem-se destacado pela
publicação de conteúdos na área da leitura e
da escrita.
Em 2021 registou 73 seguidores, 13.222
visualizações, tendo sido publicados 24
artigos.
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Youtube
Utilizadores
No canal do Youtube registamos igualmente, um
aumento
significativo
do
número
de
subscritores, passando de 544, em 2020, para
1.700, em 2021.
A maioria dos visitantes (36,3%) tem entre os 45
e os 54 anos, sendo que 62.268 acede por
computador e 45.225 por telemóvel, registandose, neste último caso, um aumento face a 2020.

Visualizações
Em 2021, os vídeos tiveram 111.613
visualizações, evidenciando um crescimento face
a 2020. Destacam-se os vídeos:
- CLE|Encontro em linha com Isabel Alçada &
Ana
Maria
Magalhães,
publicado
em
10/03/2021, com 5.141 visualizações;
- ABSURDEZ|Dia Mundial da Leitura em Voz Alta
2021, publicado em 31/01/2021, com 4.954
visualizações;
- “Vem aí a semana da leitura 2021”, publicado
em 12/02/2021 com 3.112 visualizações.
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Apoio institucional a iniciativas
O PNL2027 apoia inúmeras iniciativas que se destacam na promoção da leitura e da escrita, associando a
sua chancela e os seus recursos a um grande número de promotores destas atividades, colocando-se,
assim, ao serviço da melhoria das competências leitoras dos portugueses em projetos, concursos e
publicações muito diversas.
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Conclusão
O ano de 2021 manteve-se como um ano profundamente atípico, fruto da pandemia COVID-19 e
das suas consequências na educação, na cultura, na economia e na vida social e familiar de todos
os portugueses.
As dificuldades e os constrangimentos vivenciados continuaram a repercutir-se na atividade do
PNL2027, tendo-se mantido as formas de trabalho, comunicação e divulgação anteriormente
impulsionadas, e prolongado os modos de intervenção de cariz eminentemente digital ou
híbrido adotados em 2020, designadamente através de uma aposta muito significativa no
streaming, na vídeo gravação e na digitalização de conteúdos.
Esta situação verificou-se quer em eventos como o Dia da Leitura em Voz Alta, o Manifesta-te
pela Leitura, o Concurso Nacional de Leitura ou a Conferência do PNL2027, quer noutras
efemérides, projetos, concursos, formações e destaques online de livros e recursos, que
integram habitualmente o seu Plano de Atividades.
Ao sucesso desta orientação estratégica, acresceu, em 2021, a concretização de boa parte das
linhas de atuação prioritária apontadas no relatório do ano transato, a saber:
- a continuação de esforços para a criação de uma biblioteca digital de empréstimo de ebooks,
audiolivros e outros recursos, inscrita no Plano de Recuperação e Resiliência em 2021 e cujo
processo esperamos ver iniciado este ano;
- o desenvolvimento e a disseminação do Catálogo de Livros Recomendados pelo PNL2027, das
plataformas LER e PICCLE e da app Ler+, como ferramentas diárias para o ensino, a
aprendizagem e o lazer, com o crescimento contínuo da sua utilização;
- o aumento da produção de conteúdos dedicados à mediação do livro e da leitura e ao
testemunho de boas práticas, como ilustram os 10 vídeos gerados para celebrar o Dia do Livro,
Se tu Lesses o que eu Li;
- a extensão do número e variedade de ações de capacitação e de materiais formativos, como
resposta aos interesses e às necessidades de professores, bibliotecários, mediadores e outros,
com realce para a criação, em outubro de 2021, da plataforma dedicada à Leitura Orientada em
Sala de Aula, uma ação do Plano Escola+ 21|23;
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- o crescimento da capacidade de difusão, no portal, nas redes sociais e no blogue do PNL2027,
de ideias, destaques, sugestões, quizzes, jogos e outros recursos de leitura e escrita, com o
aumento significativo do número de publicações, visualizações e seguidores ao longo do ano;
- a conclusão da construção e do teste do novo modelo de avaliação do PNL2027, no sentido de
fornecer a todos os destinatários e partes interessadas um relato objetivo e fundamentado dos
seus resultados e impactos, a apresentar publicamente no 1.º trimestre de 2022.
A acrescentar ao conjunto destas ações, deve ainda salientar-se o alcance de outras ideias,
concretizadas em 2021:
- o envolvimento do Ensino Superior numa nova iniciativa: o ReadS - Reading Summit;
- a maior mobilização das escolas para projetos de literacia científica, que culminou na
realização, em novembro de 2021, do primeiro Encontro Os 4 Elementos;
- a criação de um eixo dos Clubes de Leitura dirigido às organizações - o CLO, em complemento
ao já existente CLE - Clube de Leitura nas Escolas;
- um novo projeto de fomento da leitura lúdica e recreativa associado ao desporto – os Craques
da Leitura;
- o lançamento de uma Call para premiar os alunos que mais leem - os Melhores Leitores do
Mundo, adaptando o modelo já aplicado nos 10 Minutos a Ler;
- a edição de uma nova publicação, os Cadernos PNL, em complemento à revista Entreler, que
viu também o seu segundo número disponível;
- a conclusão do estudo Práticas de Leitura dos Estudantes Portugueses, com a divulgação dos
dados referentes ao 1.º e ao 2.º ciclos do Ensino Básico.
São, portanto, muitas as ações que, apesar das dificuldades vividas, conseguimos executar.
Partilhamos, por isso, com todos, a satisfação pelos resultados atingidos, não deixando de
manifestar, volvidos que são quase cinco anos da nova fase do PNL2027, a nossa profunda
consciência do muito que não soubemos ou não pudemos alcançar.
Este relatório anual é mais uma peça para este balanço, que a avaliação intermédia do PNL2027
deverá orientar, no intuito de melhorar a sua ação e cumprir de forma plena todos os seus
desígnios no próximo futuro.
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ANEXO – Execução Orçamental|2021

Área de
Intervenção
Literacia Emergente
e
Familiar
Competências de
Leitura e Escrita

Formar Leitores
Adultos a Ler
Ler com Todos

Literatura, Ciência e
Tecnologia

Hábitos de Leitura
e Escrita

Livros PNL
Divulgação e
Conhecimento

Ações

Patrocínios/Apoios
Fundos Europeus

Orçamento
executado
IGeFE

Orçamento
executado
DGE

Leitura em
Família

_____

_____

53.050€

_____

PICCLE

POCH

37.572€

_____

_____

LER

Fundação Edulog

30.000€

Movimento
14-20 a Ler
Escolas
aLeR+2027
Ler+ Qualifica

_____

_____

53.000€

_____

_____

_____

58.740€

_____

_____

_____

3.200€

_____

Leitura +
Acessível
Os 4 Elementos

_____

_____

____

2.190€

_____

_____

16.000€

_____

Metamorfoses

_____

_____

5.000€

_____

O Zoo vai aos
livros
10 Minutos a
Ler
Juntos de Férias

_____

_____

2.400€

_____

_____

_____

75.000€

_____

_____

_____

_____

2.560.87€

Clubes de
Leitura
Melhores
Leitores do
Mundo
Concurso
Nacional de
Leitura
Reads

_____

_____

75.000€

_____

_____

_____

20.000€

_____

_____

_____

25.100€

_____

_____

_____

____

653.82€

Faça Lá um
Poema
Inês de Castro

_____

_____

3.000€

500€

_____

_____

1.500€

500€

Livros PNL202

_____

_____

_____

21.534.50€

Entreler

_____

_____

____

2.613.75€

Conferência
Anual do
PNL2027
Prémio Ler+

Fundação
Calouste
Gulbenkian
La Caixa/BPI

7.000€

_____

9.500€

10.000€

_____

479.70€
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Área de
Intervenção

Celebrar a Língua, a
Leitura e a Literacia

Estudos

Formação
Relações
Internacionais

Apoio a iniciativas

Aquisição de bens e
serviços no âmbito
da organização e
gestão do PNL2027

Ações
Cartografias
Leitoras
Dia da Leitura
em Voz Alta
Dia Mundial do
Livro
Práticas de
Leitura dos
Estudantes no
EB e ES
Conceção/teste
sistema de
avaliação do
PNL2027
Ação formação

Patrocínios/Apoios
Fundos Europeus

Orçamento
executado
DGE

_____

_____

____

1.512.50€

_____

_____

3.365€

135€

_____

_____

____

400€

McDonald’s

20.000€

____

____

POCH

60.000€

_____

_____

_____

1000€

Quotas anuais
ELINET e
EURead
Read On

_____

_____

_____

550€

_____

_____

4.145€

_____

Imagens Contra
a Corrupção

_____

_____

1.500€

_____

_____

_____

_____

2.514.46€

_____

_____

_____

429.60€

_____

_____

_____

5.781€

_____

_____

_____

6.119.25€

164.572€

400.000€

58.974.45€
a)

Deslocações,
ajudas de custo
e estadas
Software e
imagens
Manutenção e
atualização da
App Desafios
Ler+
Gestão,
manutenção e
atualização do
Portal e SIPNL

Total

a)

Orçamento
executado
IGeFE

Excetuam-se destes valores, outras despesas de gestão do PNL2027 não contabilizáveis, executadas no âmbito
do apoio logístico e administrativo prestado pela Direção Geral da Educação (DGE).
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Plano Nacional de Leitura 2027
pnl@pnl2027.gov.pt

Avenida 24 de julho, 140 C
1399 - 025 Lisboa
Tel. 213 934 601

https://bloguepnl2027.wordpress.com
/
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