
LEITORES DO PATRIMÓNIO 
Projeto de intervenção cultural e educativo 

 

Encontros Documentais, 19 de fevereiro de 2020 



• O projeto Leitores do Património teve início em 2018 com o intuito 

de aprofundar o contacto entre a Biblioteca Municipal Padre Manuel 

Antunes e as escolas do município, facilitando e promovendo, desde a 

infância, hábitos de leitura e participação ativa dos mais jovens em 

dinâmicas culturais. 

• A primeira edição do projeto integrou-se na proposta da Comissão 

Europeia de fazer de 2018 o Ano Europeu do Património. 

ENQUADRAMENTO 



 

• Promoção do livro e da leitura; 

• Promover experiências enriquecedoras de fruição cultural; 

• Desenvolver processos de literacia a partir do património local; 

• Fomentar hábitos de preservação e valorização do património cultural 
e a natural; 

• Incrementar o sentido de pertença e fortalecimento do vínculo à 
história e cultura do território; 

• Promover a sensibilidade artística e o processo criativo tendo como 
pontos de partida os livros e o património endógeno. 

 

OBJETIVOS 



 

É dirigido a todos os alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico do 

concelho da Sertã. 

 

 

PÚBLICO-ALVO 



 

• O projeto desenvolve-se em contexto de sala. 

• Todas as turmas envolvidas recebem uma ação mensal. 

• Cada edição do Leitores do Património inclui uma visita de estudo a 

um local específico, com o intuito de contextualizar e aprofundar os 

conteúdos explorados em sala de aula. 

CONTEXTO 



• Primeira parte: expositiva 
• Com recurso a imagens, exemplos práticos, vídeos, cantigas, lenga-lengas, ... 

 

• Segunda parte: prática e lúdica 
• Atividades exploratórias sobre as temáticas expostas: trabalhos criativos com recurso 

a materiais diversos, sempre que possível reutilizados ou reciclados, ou práticas de 
replicação de tradições e ações do saber-fazer. 

 

• Terceira parte: exploração em família 
• No final de cada sessão, os alunos apresentam à família um documento com notas 

explicativas sobre a sessão, sugestões de exploração em família, sugestões de leitura 
e, sempre que possível, o convite para a realização de uma atividade relacionada 
com materiais previamente preparados. 

 
 

ESTRATÉGIAS 





 
 

REFERÊNCIAS 

Todas as sessões são preparadas no decurso de um trabalho de 
investigação em várias fontes: 
 

• Bibliográficas: 
˗ DIAS, Jaime Lopes - Etnografia da Beira. Lisboa : Câmara 

Municipal de Idanha-a-Nova, 1971. vol. 1 a 12. 
˗ Antologia dos contos tradicionais. Rio de Mouro : Everest, 

2006. 512, [6] p. ISBN 989-50-0299-8 
˗ BRAGA, Teófilo - O povo português nos seus costumes, 

crenças e tradições. 2ª ed. Lisboa : Dom Quixote, 1994. vol. II 
˗ … 
 

• Recolhas no terreno: 
- Entrevistas, debate de ideias em equipa, … 



 
 

EXEMPLOS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

- Os nossos heróis: figuras ilustres do concelho - 



 
 

EXEMPLOS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Há festa na floresta! – Património Natural do concelho 



 
 

EXEMPLOS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

- Um tesouro escondido na boca - 





 
 

EXEMPLOS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

- Crianças de outros tempos - 



 
 

EXEMPLOS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

- Vida de agricultor - 





 
 

EXEMPLOS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

- O ciclo do pão - 







 
 

FEEDBACK DAS FAMÍLIAS 



FEEDBACK DAS FAMÍLIAS 



IMPACTO DO PROJETO NA EQUIPA 



RECONHECIMENTO DO PROJETO PELOS PROFESSORES 



OBRIGADA! 


