Ao Som
das Histórias...
um projeto que
é uma boa prática!
O “Ao Som das Histórias” é um projeto
da Biblioteca Municipal de Ílhavo que,
desde outubro de 2011, em parceria
com a Rádio Terranova,
promove semanalmente o livro e a leitura
através das ondas da rádio.
A Biblioteca Municipal seleciona
as histórias que são lidas, por pequenos
e grandes leitores, todas as semanas.
O programa vai para o ar, em 105.0 Mhz,
todas as quartas-feiras às 18h40,
com repetição aos sábados pelas 9h45.

objetivos
» Promover o livro e a leitura.
» Criar e fortalecer hábitos de leitura
nas crianças e adultos.
» Aumentar o hábito de escutar histórias.
» Promover as atividades da Biblioteca Municipal
como complemento à exploração dos elementos
paralinguísticos das histórias contadas
– a história para além das suas palavras.
» Fomentar a utilização da Biblioteca Municipal,
Polos de Leitura e Bibliotecas Escolares.

público-alvo
O projeto destina-se a todos mas
muito particularmente às crianças, pais,
educadores e outros mediadores de leitura.

desenvolvimento
Primeira fase:
Selecionam-se as histórias a serem lidas na Rádio.
Quinzenalmente, essas histórias coincidem
com as diferentes atividades da BMI – Hora do Conto,
Clubes de Leitura, visitas às Bibliotecas Escolares.
São também tidos em conta, os dias comemorativos
— Natal, Carnaval, Dia do Pai, visitas de autores —,
bem como os leitores que se associam semanalmente
ao projeto, dando-lhe voz ¬ alunos das escolas,
autores e artistas que visitam o Município
e membros da comunidade local.
A seleção, consideravelmente rica e diversificada,
permite o contacto com distintas variantes
da língua portuguesa, europeia, brasileira e africana.
Privilegiam-se textos, capazes de funcionar
sem o apoio da ilustração, este elemento acaba
por estar também presente, dado que as obras
são expostas na BMI, permitindo aos interessados
o contacto com a materialidade do livro
(que a rádio não integra).

Segunda fase:
Depois é feito o convite e a gravação das histórias.
Ano após ano, alunos do 4.º ano, dos três
Agrupamentos de Escolas do Município de Ílhavo,
são convidadas a ler uma história, em grupo,
representando assim a sua escola. Durante as gravações,
realizadas na Rádio fora do horário letivo,
as crianças fazem-se acompanhar pelos pais,
envolvendo-os dessa forma no projeto. São também
convidados leitores de várias áreas da sociedade civil,
contribuindo todos para o sucesso e para o cumprimento
dos objetivos propostos: levar mais longe a BMI,
as Histórias, o Livro e a Leitura.

resultados
Até 30 de setembro
de 2018
realizaram-se:
- 365 sessões
- 951 leitores,
dos quais 734 crianças

Atribuição,
na sua 3.ª edição,
do Prémio
Boas Práticas
em Bibliotecas
Públicas Municipais

Terceira e última fase:
Depois de emitida na rádio, à quarta-feira. O link do
podcast história fica disponível no site e Facebook
da BMI e Rádio Terranova e no Catálogo da BMI,
no respetivo Registo Bibliográfico da história que foi lida.
O livro é destacado durante a semana, no balcão
da receção da BMI, estando disponível para ser requisitado.
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