ALER+ COM O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CONDEIXA

Decorreu, no passado dia 7 de novembro, a cerimónia de entrega dos
certificados de escolas/agrupamento aLer+, que teve lugar no auditório da
Torre do Tombo, em Lisboa, durante o V Encontro de Escolas aLeR+. No evento
estiveram presentes o Ministro da Educação e da Ciência, Nuno Crato, a
Coordenadora da Rede de Bibliotecas Escolares, Manuela Silva, e o
Comissário do Plano Nacional de Leitura, Fernando Pinto do Amaral.
O Projeto aLeR+ é uma iniciativa do Plano Nacional de Leitura (PNL),
desenvolvido em parceria com a Rede de Bibliotecas Escolares (RBE). O
projeto, que se centra numa cultura integral de leitura, visa a constituição de
uma Rede de escolas/agrupamentos que possam dar o seu contributo para a
promoção dos hábitos de leitura e da melhoria dos níveis de literacia das suas
comunidades.
Obviamente que o Agrupamento de Escolas de Condeixa-a-Nova não
poderia deixar de se juntar a mais esta iniciativa para continuar a edificar a
sua missão, quer perante a comunidade escolar, quer ante a comunidade em
geral. Desta forma, elaborou-se o projeto que, após submissão a concurso
nacional, foi um dos selecionados. Somos, orgulhosamente, um dos elos dessa
Rede Nacional, pelo que o agora Agrupamento aLer+, passará a receber
apoio técnico e financeiro para a implementação do seu projeto intitulado
“Eu leio+, Tu lês +, Nós lemos m@is”, o qual será implementado no biénio 20142016.
Ao longo deste período, com o auxílio das Bibliotecas Escolares do
agrupamento, dos seus parceiros e com a colaboração de todos vós, serão
levadas a efeito ações dirigidas às crianças da Educação Pré-escolar e aos
alunos dos Ensinos Básico e Secundário, de forma a desenvolver ainda mais os
hábitos de leitura e as competências leitoras e de informação. Além destas,
desenvolver-se-ão, igualmente, ações destinadas ao pessoal docente e não
docente, às famílias e à comunidade em geral.
Resta apenas acrescentar: “Juntem-se a nós na(s) Leitur@(s)!”

