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A Biblioteca da Fundação ADFP iniciou em 2005 um projecto de leitura que visa criar os
alicerces para que possamos, a médio prazo, ter mais leitores entre a nossa população jovem
e adulta. Sem esquecer os que já hoje pertencem a estes escalões etários e que nunca
deixámos de servir, partimos para uma nova aposta que possibilita o “gatinhar para o livro”. De
ste modo, fomos à procura dos mais pequeninos e realizando uma primeira experiência em
2005, no Centro Infantil da ADFP, onde todas as crianças (salas dos 3, 4 e 5 anos e mista)
foram inscritas, ficaram com um cartão e passaram a ir à carrinha requisitar livros. Os livros
requisitados podiam ser trabalhados nas salas ou levados para casa.
Perante o êxito da experiência, ela foi sendo paulatinamente alargada e actualmente visitamos
com regularidade grande parte das creches e pré-primárias do nosso concelho e algumas dos
concelhos, que connosco tem ligação.
As crianças aprendem desde pequenas, com a ajuda das educadoras, a tocar e respeitar o
livro e quando chega a altura da ida para a escola, os cartões são recolhidos, para depois lhes
serem devolvidos quando visitamos a escola que vão frequentar. É assim reforçada a ligação
destas crianças à Biblioteca. Quando saem da escola ficam com o cartão, sendo informadas
dos dias e horários em que a Biblioteca visita a sua localidade. Também lhes damos a
indicação da possibilidade que têm de visitar a sua Biblioteca Municipal.
Acreditamos que este projecto terá importantes resultados no futuro e poderá ser melhorado,
nomeadamente através de um trabalho conjunto com as Bibliotecas Municipais dos concelhos
que fazem parte dos nossos percursos. Parece-nos importante trabalhar melhor o período em
que as crianças passam da escola para o ciclo, altura em que por incompatibilidade de horários
e/ou surgimento de novos interesses, surge um primeiro corte com a leitura, o qual muitas
vezes se torna definitivo.
Estamos abertos a novas ideias e sugestões que possam melhorar o nosso projecto e
potenciar o gosto de todas as classes etárias pela leitura.
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