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GINÁSIO DA LEITURA 
- Programa de estimulação da 
leitura-  
 
 

2.º Ano - Avis  Aumentar velocidade de 
leitura 
 

 
 

Número de palavras 
lidas por minuto 

55% dos alunos 
aumentam 10 palavras 
por minuto  
 
 

 Melhorar a precisão leitora % de precisão leitora 70% dos alunos 
atingem  uma precisão 
de leitura igual ou 
superior a 96% 

ACREDITA  
-Programa de estimulação da leitura 
e da escrita-  

3.º e 4º Anos 
Avis, Alcórrego, 
Ervedal 

 Aumentar velocidade de 
leitura 

 
 

Número de palavras 
lidas por minuto 

55% dos alunos 
aumentam 8 palavras 
por minuto 
 
 

 Melhorar a precisão leitora 
 

% de precisão leitora 75% dos alunos 
atingem precisão de 
leitura igual ou superior 
a 96% 
 

 Melhorar a composição 
escrita 
 

Pontuação obtida na 
prova AICE – 
Avaliação Informal 
da Composição 
Escrita -  

70% dos alunos 
aumentam 5 pontos na 
AICE 
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«LER» ANTES DE LER 
-Programa de literacia emergente-  

Pré-escolar (5 anos) 
Avis, Alcórrego, 
Benavila, Ervedal e 
Figueira e Barros 

 Desenvolvimento da 
linguagem oral 

 Conhecimento das 
convenções gráficas 

Pontuação obtida na 
prova  TICL – Teste 
de Identificação de 
Competências 
Linguísticas  

80% dos alunos 
aumentam 5 pontos na 
prova TICL 

GINÁSIO DA LEITURA 
- Programa de estimulação da 
leitura-  

1.º e 2.º Anos - Avis  Aumentar velocidade de 
leitura 
 

Número de palavras 
lidas por minuto 

60% dos alunos 
aumentam 10 palavras 
por minuto 
  

 Melhorar a precisão leitora % de precisão leitora 75% dos alunos 
atingem uma precisão 
de leitura igual ou 
superior a 96% 

ACREDITA  
-Programa de estimulação da leitura 
e da escrita - 

3.º Ano  
Avis, Alcórrego, 
Ervedal 

 Aumentar velocidade de 
leitura 

 

Número de palavras 
lidas por minuto 

60% dos alunos 
aumentam 8 palavras 
por minuto 
 

 Melhorar a precisão leitora 
 

% de precisão leitora 75% dos alunos 
atingem uma precisão 
de leitura igual ou 
superior a 96%  

 Melhorar a composição 
escrita 
 

Pontuação obtida na 
prova AICE – 
Avaliação Informal 
da Composição 
Escrita - 

70% dos alunos 
aumentam 5 pontos na 
AICE 
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«LER» ANTES DE LER 
-Programa de literacia emergente- 

Pré-escolar (5 anos) 
Avis, Alcórrego, 
Benavila, Ervedal e 
Figueira e Barros 

 Desenvolvimento da 
linguagem oral 

 Conhecimento das 
convenções gráficas 

Pontuação obtida na 
prova  TICL – Teste 
de Identificação de 
Competências 
Linguísticas 

85% dos alunos 
aumentam 5 pontos na 
prova TICL 

GINÁSIO DA LEITURA 
- Programa de estimulação da 
leitura-  
 

1.º e 2.º Anos - Avis  Aumentar velocidade de 
leitura 
 
 
 
 

 Melhorar a precisão leitora 
 

 
Número de palavras 
lidas por minuto 

70% dos alunos 
aumentam 10 palavras 
por minuto 
 
 

 
% de precisão leitora 

80% dos alunos 
atingem uma precisão 
de leitura igual ou 
superior a 96% 

ACREDITA  
-Programa de estimulação da leitura 
e da escrita- 

3.º Ano  
Avis, Alcórrego, 
Ervedal 

 Aumentar velocidade de 
leitura 

 

Número de palavras 
lidas por minuto 

75% dos alunos 
aumentam 8 palavras 
por minuto 
 
 

 Melhorar a precisão leitora 
 

% de precisão leitora 80% dos alunos 
atingem uma precisão 
de leitura igual ou 
superior a 96% 

 Melhorar a composição 
escrita 
 

Pontuação obtida na 
prova AICE – 
Avaliação Informal 
da Composição 
Escrita - 

75% dos alunos 
aumentam 5 pontos na 
AICE 



 


