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Boletim nº5 
 

Novas Formas de Trabalho  
 

Sugestões das Bibliotecas Escolares do AEP 

 
Literacias da Leitura 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com o Referencial Aprender com a biblioteca escolar (2017), “A literacia da leitura 

inclui o uso, reflexão e compreensão de textos multimodais. (...) Trabalhar a leitura e as 

literacias a ela associadas, num contexto de mudança em que equipamentos, tecnologias e 

ambientes de acesso e de trabalho são hoje uma realidade fluida(...)". 

Assim, este boletim disponibiliza um repositório de documentos em diferentes formatos, no 

âmbito das leituras e literacias, visando o apoio ao desenvolvimento das atividades letivas. 

Dado que existe muita oferta de informação sobre esta temática optamos por lhe dar 

continuidade no próximo Boletim. 
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Novas vias e formas de leitura através do computador e dispositivos de leitura 

 

 

Livros digitais grátis em diferentes formatos 

 

Biblioteca Digital Camões  

Conjunto de textos, documentos e obras integrais de relevância cultural e linguística, 

edições gratuitas, formato PDF e outros formatos para dispositivos móveis 

http://cvc.instituto-camoes.pt/conhecer/biblioteca-digital-camoes.html 

 

Imprensa Nacional Casa da Moeda 

Conteúdos digitais e edições gratuitas, formato PDF 

https://www.incm.pt/portal/livros_edicoes_gratuitas.jsp 

 

Projeto Gutenberg 

Livros digitais grátis, diferentes formatos  ePub e Kindle 

https://www.gutenberg.org/wiki/PT_Principal 

 

Biblioteca Nacional Digital 

Livros gratuitos de domínio público digitalizados pela Biblioteca Nacional de Portugal, 

formato PDF 

http://purl.pt/ 

 

Google Books 

Criar uma biblioteca e consultar livros online. Se o livro for de domínio público pode ser 

transferida uma cópia em formato PDF 

http://books.google.com/books 

 

Apps para a educação RBE 

 

Aplicações para dispositivos móveis 

Apps que podem ser utilizadas nas diferentes áreas do currículo e educação inclusiva  

(Pré-escolar ao Ensino Secundário)  

https://appseducacao.rbe.mec.pt 

https://appseducacao.rbe.mec.pt/author/lerparacrer/ 

http://cvc.instituto-camoes.pt/conhecer/biblioteca-digital-camoes.html
https://www.incm.pt/portal/livros_edicoes_gratuitas.jsp
https://www.gutenberg.org/wiki/PT_Principal
http://purl.pt/
http://books.google.com/books
https://appseducacao.rbe.mec.pt/
https://appseducacao.rbe.mec.pt/author/lerparacrer/
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Livros para escutar 

Letra pequena, o blogue da Rita Pimenta 

Blogue sobre livros para crianças e jovens onde se podem encontrar livros para escutar, com 

recurso às ilustrações 

(JI,1.º/2º ciclos) 

http://blogues.publico.pt/letrapequena// 

 

(Anti)Quarentena de leituras 

Atividades em família, recomendação PNL 

Histórias em 77 palavras 

https://77palavras.blogspot.com 

 

Concurso 

A editora Ideias com História está a promover um concurso sobre a temática «viver em 

tempos de COVID-19», em parceria com a Direção-Geral da Saúde, podendo concorrer 

crianças, jovens e adultos  

https://www.coronakids.pt/concursos 

 

 

 

Nota: Um ficheiro ePub é utilizado tanto pelos dispositivos móveis Apple (iPad, iPhone), como para os 

dispositivos Android. Um ficheiro PDF é compatível com uma grande variedade de plataformas. Um 

ficheiro iPad, iPhone e MOBI são sobretudo ideais para  

e-readers, em especial o Kindle. 
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