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O que é o 
Voluntariado 

de Leitura?

É um projeto impulsionado 
pela Faculdade de Ciências Sociais 
e Humanas da Universidade Nova de Lisboa 
– CITI, com o objetivo de fomentar a leitura 
em todos os níveis de ensino, permitindo 
a igualdade de oportunidades 
e a inclusão social.

O que faz um 
voluntário de 

leitura?

Lê, na biblioteca escolar ou noutras 
instituições: em parceria com uma 

ou duas crianças/jovens/adultos.
Lê em voz alta para um grupo ou uma turma.

Anima a leitura em círculos de adultos.

Como
posso

participar?

Através do sitio www.voluntariosdaleitura.org 
que recolhe as inscrições e põe os interessados 
em contacto com as escolas, bibliotecas 
escolares ou outras organizações que 
promovam a leitura e aceitem voluntários. 
Poderá também dirigir-se às nossas escolas/
bibliotecas escolares; às bibliotecas públicas 
concelhias ou ao nosso Banco Local de 
Voluntariado e oferecer-se como voluntário.

De acordo com a lei, para ser aceite deverá 
apresentar:
— Bilhete de identificação ou CC;
— Registo criminal.

Como posso
obter

informações?

Na Biblioteca Municipal 
José Saramago, em Loures, 

pelo telefone: 211 151 277,
ou pelo email: bmjs@cm-loures.pt
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Eles leem, 
se lhes ler.



Se tu leres, 
eles leem.



Ler é bom.
Experimenta!



Se você ler, 
eles leem.
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A Câmara Municipal de Loures convida V. Exa. a estar presente 
na sessão de assinatura do Acordo de Cooperação Voluntários 
de Leitura com a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa, no dia 20 de Outubro pelas 14h30, 
na Biblioteca Municipal José Saramago, em Loures.
 
 
> PROGRAMA
Sessão de Abertura
Comunicações:

· Isabel Alçada – Breve apresentação do projecto “Voluntários 
de Leitura: desenvolver a literacia e o gosto pela leitura”
· Maria Isabel Neto Serra Saraiva Velez – Testemunho da sua 
experiência como “Voluntária da Leitura” na biblioteca escolar 
da EB1/JI Nº 4 de São João da Talha
· Teresa Henrique Ramalho – LER
· José Pedro Cobra Ferreira – A “sorte de poder vaLER ao 
próximo”

 

Biblioteca Municipal José Saramago
Telefones: 211 151 262/66/64
email: bmjs@cm-loures.pt

ENTRADA LIVRE


