
 

 

Escola Secundária Fernando Namora integrará 

 

 

 

 

 

 

 

A Escola Secundária Fernando Namora foi selecionada como uma das 16 

escolas, a nível nacional, a integrar o Projeto Ler + Jovem. Este envolverá, nesta 

escola, dois grupos de alunos de alunos do 10º ano do Curso Profissional de Técnicos 

de Turismo e um grupo do Curso Científico-Humanísticos do 10ºC, bem como as 

respetivas professoras de Português, Maria Pia Serra e Helena Paula Santiago.  

O Projeto, elaborado pelas professoras bibliotecárias do Agrupamento e a 

Direção do Agrupamento, inscreve-se num novo projeto de leitura, com a duração de 

dois anos letivos, lançado pelo Plano Nacional de Leitura (PNL) com o apoio da Rede 

de Bibliotecas Escolares e a colaboração da Universidade do Minho, resulta de um 

desafio lançado às escolas, no sentido de levar os alunos do ensino secundário a 

envolverem-se na dinamização da leitura junto da sua comunidade, ajudando assim o 

público adulto a (re)descobrir o prazer de ler.  Participarão igualmente no Projeto 

especialistas do ensino superior, visando a produção de conhecimento na área da 

promoção da leitura junto dos jovens e adultos. 

 Neste âmbito, o Projeto apresentado pelas Bibliotecas Escolares do 

Agrupamento de Escolas de Condeixa-a-Nova, intitulado “VENI, LEGI, VICI – Já os 

romanos o sabiam”, tem como principais objetivos: melhorar as competências leitoras 

e de literacia tecnológica, digital e de informação dos intervenientes; reaproximar 

gerações, desenvolvendo a consciência cívica dos estudantes, bem como os 

hábitos de trabalho colaborativo na promoção da leitura e do legado patrimonial da 

comunidade em que se inserem e equipar as BE do Agrupamento com outros 

recursos tecnológicos e digitais, capazes de potenciar o trabalho efetuado, junto 

http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt/


dos jovens, nos âmbitos do incentivo da utilização das BE (e outras bibliotecas) e 

do desenvolvimento das respetivas competências.  

Os jovens estudantes desenvolverão, com o apoio das respetivas 

professoras de Português, restantes elementos dos Conselhos de Turma e as 

professoras bibliotecárias, atividades de partilha de leitura(s), versando sobre 

aspetos etnográficos, históricos, culturais e literários de Condeixa, em diversos 

moldes e suportes, junto da população sénior do Centro de Dia da Santa Casa da 

Misericórdia de Condeixa, da Associação de Pensionista e Aposentados (APRE!) e 

dos ouvintes da Rádio Regional do Centro. Para tal, os alunos e professores 

receberão formação em diversas áreas e contarão, igualmente, com a prestimosa 

colaboração dos seus parceiros no projeto: a Câmara Municipal de Condeixa, a 

Casa-Museu Fernando Namora, a Biblioteca Municipal, a Associação Sempre a 

Aprender (ASA) e a Rádio Regional do Centro. 

 

In,PNL, disponível em 

http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt/escolas/uploads/projectos/ler+_jovem___2013_15

.pdf (consultado em 26.10.2013) 
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