Projeto de Voluntariado da Leitura para o Concelho de Arganil

No seguimento do convite feito pela Coordenadora Interconcelhia da Rede de Bibliotecas
Escolares, Ana Cabral, para aderirmos ao programa dos Voluntários da Leitura em parceria com
o Agrupamento de Escolas de Arganil, a Biblioteca Municipal apresentou um projeto em que
demonstra a sua vontade de desenvolver no concelho de Arganil um trabalho de voluntariado na
área da leitura. Foram criadas seis vagas para jovens e adultos que pretendam colaborar com a
Biblioteca Municipal neste projeto.
Para quem se quiser inscrever basta ir a http://www.voluntariosdaleitura.org/ e fazer a sua
inscrição. Esperamos por si para trabalhar connosco no desenvolvimento de hábitos de
leitura nos Munícipes do Concelho de Arganil.

LEITURAS VOLUNTÁRIAS, À SOLTA EM ARGANIL!
Público-alvo: Comunidade em geral, em particular o público juvenil
Objectivos / Fundamentação:
Este projeto pretende através de diversas ações promover o livro e a leitura de forma
lúdica e em ambiente biblioteca. Tendo como objetivo geral sensibilizar a comunidade para a
leitura e o prazer de ler, atividades onde confluam a arte e a cultura, o entretenimento e o lazer,
move-nos também a vontade de fomentar o espírito de partilha de leituras, livros e autores num
ambiente acompanhado de música e conversas.
Dirigido a vários públicos pretendemos pôr o enfoque nos jovens, jovens adultos e
comunidade em geral através de conversas partilhadas, comunidades de leitores, espaços
dinâmicos e informais onde os livros e a leitura em voz alta serão o mote das diversas iniciativas.
Contamos neste trabalho com a indispensável parceria dos Professores Bibliotecários e
o apoio da Coordenadora Interconcelhia.
Atividades a desenvolver:

- LEITURAS MUSICADAS

Esta ação pretende sensibilizar a comunidade para a literatura, onde convergem a leitura em voz
alta, os livros e a música. As sessões serão efetuadas com a colaboração de artistas locais que
nas diversas sessões acompanharão a leitura em voz alta com músicas e poemas musicados.
Público-alvo: Jovens/adultos
Data prevista das ações: continuada
Periodicidade: Uma vez por mês
Local: Biblioteca Municipal

- ESPAÇO JOVEM

Este espaço será criado de acordo com os interesses e motivações dos jovens. Espaço que
pretende responder às dúvidas, anseios e expectativas, que a própria idade suscita, divulgar a
importância da leitura no desenvolvimento psicossocial do indivíduo, fomentar a sensibilidade
estética, promover a literatura, a arte e a cultura.

Esta atividade proporcionará momentos de partilha de leituras à volta de livros e autores, tendo
em conta experiências e acontecimentos que interessam aos jovens.
Público-alvo: Jovens dos 12 aos 18 que frequentam a Biblioteca Municipal
Data prevista das ações: Continuada
Periodicidade: De quinze em quinze dias
Local: Biblioteca Municipal

- CLUBE LEITURA: “Livros e Leituras”

O clube de leitura pretende ser uma tertúlia, um espaço de conversa sobre livros e partilha de
leituras. Todos os meses será lida, comentada e debatida uma obra. Nas diferentes sessões, os
membros do clube têm acesso à biografia e bibliografia do(s) autor(es). Após a primeira sessão,
os membros do clube de leitura podem escolher uma sugestão de leitura, para a sessão
seguinte. Funciona da seguinte maneira: o membro do clube entra no portal das bibliotecas do
concelho de Arganil e dentro do clube de leituras pode escolher uma das três sugestões de
leitura feitas pela Biblioteca. O livro mais assinalado é o livro da sessão seguinte.
Público-alvo: Público adulto/Famílias
Data prevista das ações: Continuada
Periodicidade: uma vez por mês
Local: Biblioteca Municipal

- LEITURAS EM VOZ ALTA NA BIBLIOTECA

Leitura a par desenvolvida na Biblioteca Escolar das Escolas do 2º e 3º ciclo de Arganil e Coja.
Nas diferentes sessões serão feitas leituras de autores portugueses e estrangeiros num
ambiente propício à leitura de prazer. Na biblioteca escolar, os alunos podem ouvir os clássicos
da literatura, contos, aventuras, romances e peripécias tendo em conta os seus interesses e
motivações.
Público-alvo: Alunos do 2º e 3º ciclo (Uma turma por ano de escolaridade)
Data prevista das ações: Durante o ano escolar
Periodicidade: De quinze em quinze dias
Local: Biblioteca Escolar
A orientação das sessões ficará a cargo dos voluntários de leitura, sempre com o apoio da
equipa coordenadora do projeto.

