
PROJETO DAS HISTÓRIAS PARTILHADAS DA SALA DOS REGUILAS 

 

“Há quem pense que as crianças só começam a aprender a ler quando vão para a 

escola. Na verdade a capacidade de ler desenvolve-se desde o primeiro ano de 

vida e deve ser treinada regularmente com a ajuda da família. Os pais, avós, tios 

ou padrinhos desempenham um papel importante se lerem em voz alta e se 

ajudarem as crianças a gostar de livros. (Plano Nacional de Leitura – Ler + em 

Família; 2013) 

 

No inicio do mês de Janeiro iniciámos o Projeto 

das Histórias Partilhadas, dando continuidade ao 

que foi desenvolvido no ano letivo anterior com o 

grupo.  

Ao contrário do ano passado, cada criança levará 

para casa um livro da biblioteca da sala para ler 

em casa com a sua família. 

Todas as sextas-feiras será colocado no cabide 

de uma criança da Sala dos Reguilas o saco das 

Histórias Partilhadas com um livro lá dentro para 

que, durante o fim de semana, possam ler a história com a família.  

Dentro o saco das “Histórias Partilhadas” irá a amiga Dora e um boneco de pano 

liso (silhueta da criança). Esse boneco deverá ser completo pelos pais e pela 

criança (ex: com uma peça de roupa da criança; decorado de acordo com a história 

escolhida; uma pintura; etc..). O boneco regressa à escola todas as segundas-

feiras e permanecerá na sala durante a semana e na sexta-feira segue para casa 

de outra criança. 

Dentro do saco irá uma pasta com a explicação do projeto e também com uma 

Ficha de Registo de Leitura, onde os pais devem preencher em conjunto com a 

criança. Quando regressa à escola a criança deve trazer consigo a Dora, o amigo 

com um acessório, o livro da biblioteca, o registo da leitura preenchido, o trabalho 

sobre a história e uma fotografia do momento da leitura da história. Este projeto 

teve início no dia 10 de Janeiro e terminará no dia 5 de julho. 

O porquê deste projeto? É simples! Todos sabemos que o hábito de leitura é um 

grande estímulo à criatividade, imaginação, inteligência, desenvolvimento da 



oralidade e capacidade de concentração das crianças. Inicialmente a criança vê o 

livro apenas como um brinquedo, mas ao longo do tempo isso vai mudando. 

Por isso, é importante proporcionar às crianças ambientes dentro de sala, na 

escola e em casa onde tenham a oportunidade de explorar os livros sozinhos ou 

acompanhados, questionado o adulto sobre assuntos e fazendo descobertas. 

Este projeto tem como objetivo, sensibilizar pais e encarregados de educação para 

a importância do livro e da leitura no 

desenvolvimento da criança; promover a leitura, 

assumindo-a como fator de desenvolvimento 

individual e de progresso coletivo; aprender a 

estimar os livros; promover a leitura em família; 

enriquecer o vocabulário; desenvolver a linguagem 

oral e desenvolver a criatividade. 

Estes são alguns dos objetivos, O maior deles 

todos é que as crianças se divirtam com as 

histórias e aprendam com elas. Até ao momento o 

projeto tem corrido muito bem e os reguilas e os 

seus familiares estão a gostar. Todas as segundas-feiras perguntam quem é o 

próximo menino a levar a Dora e o amigo, vão ao mapa das presenças ver qual é o 

nome a seguir ao do colega que levou na sexta-feira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


