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Nota de abertura 

 

 
 Está comprovado que, quando os bibliotecários 

e os professores trabalham em conjunto, os alunos 

atingem níveis mais elevados de literacia, de 

aprendizagem, de resolução de problemas e com-

petências no domínio das tecnologias da informa-

ção e comunicação. 

Manifesto da Biblioteca Escolar  

(UNESCO, 1999) 

 

 

Os projetos e atividades apresentados nesta coletânea foram partilhados no âm-

bito do “Encontro de Boas Práticas em Bibliotecas Escolares: partilhar, refletir, 

melhorar”, promovido pelos Agrupamentos de Escolas de Chaves e de Valpaços, 

em parceria com o Centro de Formação da Associação de Escolas do Alto Tâmega 

e Barroso e a Rede de Biblioteca Escolares. 
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Projeto 

Designação 

Todos Juntos Podemos Ler 

Responsáveis pela atividade 

Ana Lídia Lopes e Maria José Domingues 

Parcerias 

RBE/ PNL/ DSEEAS, EDP SOCIAL,  

ColorADD Social e Academia de Artes de Chaves 

Tipo 

Referencial “Aprender com a biblioteca escolar” 

 e promoção da leitura 

Destinatários 

Alunos do Agrupamento 

Anos de implementação 

2013/14 e 2014/15 

Descrição  

Objetivos: 

- Promover a inclusão de alunos com NEE nas dife-

rentes atividades desenvolvidas na BE, de acordo 

com o seu perfil de funcionalidade; 

- Permitir que cada aluno aumente os seus conhe-

cimentos, descubra e desenvolva as suas potencia-

lidades no exercício da cidadania; 

- Desenvolver nos alunos o sentido de autonomia, 

de autoconceito e de iniciativa; 

- Promover a colaboração em experiências educa-

tivas partilhadas e um envolvimento ativo na 

aprendizagem; 

- Consciencializar a comunidade educativa para os 

serviços prestados pela biblioteca escolar, no âm-

bito da EE. 

Atividades/Estratégias: 

- Criação de apresentações em podcasts, ebooks, 

audiobooks e apresentação dos mesmos; 

- Elaboração de bandas desenhadas; 

- Uso de programas informáticos específicos para as 

necessidades dos alunos para o desenvolvimento de 

competências de leitura;   

- Criação/recriação de histórias simples e sua trans-

posição em SPC ou outro formato adequado;  

- Identificação dos recursos da BE utilizando o códi-

go color ADD. 

Resultados Esperados: 

- Desenvolver competências de memória; 

- Desenvolver a linguagem compreensiva e expressiva; 

- Desenvolver competências biopsicossociais; 

O desenvolvimento de verdadeiros momentos de 

inclusão, proporcionando aos alunos com NEE, uma 

igualdade de oportunidade e direitos de educação, 

independentemente da sua condição física e/ou psi-

cológica, assim como da sua capacidade de aprendi-

zagem. 

Blogue do projeto 

(clique na imagem para aceder) 

Todos Juntos Podemos Ler 

Escola/ Agrupamento de Escolas 

Agrupamento de Escolas Dr. António Granjo 

 Distrito 

 Vila Real 
Concelho 

Chaves 
Telefone 

 276 340 640 

Blogue das BE 
http://beaeagranjo.blogspot.pt   

Endereço de email das BE 
beaeagranjo@bibliotecasescolares.pt  

Professoras bibliotecárias 

Ana Lídia Lopes e Mª José Domingues 

Identificação 

http://beaeagranjo.blogspot.pt
http://lertodosjuntos.blogspot.pt/


 Encontro de Boas Práticas em Bibliotecas Escolares: partilhar, refletir, melhorar 

 Projetos e atividades partilhados no âmbito do Encontro  6 

Implementação do Referencial “Aprender com a biblioteca escolar” 

Escola/ Agrupamento de Escolas 

Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins 

 Distrito 

 Vila Real 
Concelho 

Chaves 
Telefone 

 276 333 482 

Blogue das BE 
http://bibliotecasjuliomartins.blogspot.pt   

Endereço de email das BE 
ajm@bibliotecasescolares.pt  

Professoras bibliotecárias 

Filomena Freitas e Sameiro Costa 

Projeto 

Designação 

Implementação do Referencial “Aprender  

com a biblioteca escolar” 

Responsáveis pela atividade 

Filomena Freitas e Sameiro Costa 

Tipo 

Referencial “Aprender com a biblioteca escolar” 

Destinatários 

Alunos do Ensino Básico 

Anos de implementação 

2012/13, 2013/14 e 2014/15 

Descrição  

O agrupamento integrou em 2012/13 o projeto 

piloto de aplicação do Referencial, que atualmente 

está a ser implementado nos 1.º, 2.º e 3.º ciclos.  

Os objetivos deste trabalho são o desenvolvimento 

das literacias essenciais à aprendizagem e à forma-

ção dos alunos e a articulação entre docentes e BE 

em situações de aprendizagem curriculares, ou 

extracurriculares, para o desenvolvimento de ativi-

dades relacionadas com as literacias da leitura, dos 

media e da informação. 

As estratégias utilizadas foram diversas: planifica-

ção conjunta entre PB e docente; elaboração de 

guiões orientadores dos trabalhos a realizar; levan-

tamento de recursos potenciadores das aprendiza-

gens; agendamento de sessões de formação na BE 

para exploração e uso das tecnologias e dos novos 

ambientes digitais; pesquisa de informação e explo-

ração de documentos em vários suportes e elabora-

ção/divulgação de trabalhos recorrendo a ferramen-

tas e formatos variados. 

A monitorização do processo faz-se recorrendo aos 

instrumentos disponibilizados pelo referencial e os 

impactos/ resultados alcançados ao longo destes 3 

anos, junto dos alunos avaliados, já se fazem sentir: 

melhoria das aprendizagens e das capacidades no 

uso das tecnologias; progressos no uso crítico da 

informação e dos média; maior autonomia na utili-

zação dos recursos e a perceção da BE como um es-

paço que responde às suas necessidades de aprendi-

zagem e de formação. 

Poderão encontrar referência a este trabalho em:  

 Bibliotecas Júlio Martins / Referencial 

Blogue das BE 

(clique na imagem para aceder) 

Identificação 

http://bibliotecasjuliomartins.blogspot.pt
http://bibliotecasjuliomartins.blogspot.pt/search/label/Referencial%20Aprender%20com%20a%20Biblioteca%20Escolar
http://bibliotecasjuliomartins.blogspot.pt/
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Encontros de leitura 

Escola/ Agrupamento de Escolas 

Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins 

 Distrito 

 Vila Real 
Concelho 

Chaves 
Telefone 

 276 333 482 

Blogue das BE 
http://bibliotecasjuliomartins.blogspot.pt   

Endereço de email das BE 
ajm@bibliotecasescolares.pt  

Professoras bibliotecárias 

Filomena Freitas e Sameiro Costa 

Projeto 

Designação 

Encontros de Leitura 

Responsáveis pela atividade 

Filomena Freitas e Sameiro Costa 

Parcerias 

Universidade Sénior de Rotary de Chaves e 

Associações de Pais/Encarregados de Educação  

Tipo 

Promoção da leitura 

Destinatários 

Comunidade educativa 

Anos de implementação 

De 2010/11 a 2014/15 

Descrição  

Os Encontros de Leitura são serões de leitura men-
sais e temáticos, envolvendo alunos, pais, encarre-

gados de educação, professores e restante comu-
nidade. Como se organizam?  

Após divulgação da data e do tema do Encontro, a 
equipa da BE, os docentes de português / diretores 
de turma / titulares de turma sensibilizam os alu-
nos para a participação com a família e ajudam a 
escolher textos de acordo com a temática. Em ca-
sa, alunos e familiares treinam as leituras que 
apresentarão, muitas vezes acompanhadas de mú-
sica tocada pelos colegas ou elaborando materiais 
(expressão plástica) que enriqueçam as leituras a 
realizar.  

O envolvimento da comunidade é excelente e es-

tá, também, visível no alargamento destes encon-

Cartaz do XXXIV Encontro de Leitura 

(clique na imagem para aceder a notícias sobre o projeto) 

tros a escolas do meio rural e a um parceiro da co-
munidade, a Universidade Sénior de Rotary.  

Os livros estão no centro da interação inerente aos 
Encontros de Leitura, cuja essência reside na leitura, 
em voz alta, e na partilha de textos escolhidos pelos 

participantes.  

Após 5 anos de existência, verifica-se que tem vindo 
a sair fortalecida a articulação escola/ biblioteca com 
a família/comunidade local visando o reforço do tra-
balho pedagógico em torno da tarefa de formar/
consolidar leitores. A adesão aos encontros tem sido 
tão extraordinária que tem exigido a saída do espaço 
da BE para outros da escola, com maior lotação.  

No final, o convívio continua à volta de um chá com 
bolos. 

Poderão encontrar referência a estes encontros em: 
 Bibliotecas Júlio Martins / Encontros de Leitura 

Identificação 

http://bibliotecasjuliomartins.blogspot.pt
http://bibliotecasjuliomartins.blogspot.pt/2015/05/xxxiv-encontro-de-leitura-na-eb-de.html
http://bibliotecasjuliomartins.blogspot.pt/search/label/encontros%20de%20leitura
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A BE no apoio ao currículo 

Escola/ Agrupamento de Escolas 

Agrupamento de Escolas Fernão de Magalhães 

 Distrito 

 Vila Real 
Concelho 

Chaves 
Telefone 

 276 340 090 

Blogue das BE 

http://beaefm.blogspot.pt   
Endereço de email das BE 

beaefm@bibliotecasescolares.pt  
Professor bibliotecário 

José Carreiro 

Projeto 

Designação 

A BE no apoio ao currículo 

Responsáveis pela atividade 

José Carreiro 

Tipo 

Apoio ao currículo e referencial “Aprender  

com a biblioteca escolar” 

Destinatários 

1º Ciclo do Ensino Básico 

Anos de implementação 

2014/15 

Descrição  

A Biblioteca Escolar pretende contribuir para uma 

boa aprendizagem e domínio da leitura e para a 

promoção de estratégias e atividades de aproxima-

ção ao currículo. 

Assim, aplicamos experimentalmente o referencial 

“Aprender com a Biblioteca Escolar”, associando o 

trabalho da Biblioteca Escolar ao desenvolvimento 

do gosto e das competências de leitura, escrita e 

comunicação, do agir e interagir através dos média 

e, finalmente, associando todo este trabalho ao 

uso crítico e informado de recursos e ferramentas 

e a aquisição integrada de conhecimentos associa-

dos à literacia da informação. 

Para isto, realizamos diariamente, por turma, ses-

sões de 60 minutos de trabalho na Biblioteca Esco-

lar. 

Blogue das BE 

(clique na imagem para aceder) 

Identificação 

http://beaefm.blogspot.pt
http://beaefm.blogspot.pt/


 Encontro de Boas Práticas em Bibliotecas Escolares: partilhar, refletir, melhorar 

 Projetos e atividades partilhados no âmbito do Encontro  9 

Dramatização de histórias 

Projeto  

Designação 

Dramatização de histórias 

Responsáveis pela atividade 

Professores bibliotecários e equipa 

Tipo 

Apoio ao currículo e promoção da leitura 

Destinatários 

Alunos do Pré-escolar e 1º ciclo 

Anos de implementação 

2012-2015 

Descrição  

Com esta atividade pretende-se consolidar o papel 

da Biblioteca Escolar (BE) no desenvolvimento de 

hábitos de leitura, enriquecendo as competências 

da leitura e literacia e apoiando o currículo. 

Inicialmente é feita a auscultação das necessida-

des do público-alvo para seleção da obra a ser tra-

balhada. É realizada uma planificação conjunta 

com os docentes a fim de se articularem estraté-

gias adequadas ao público-alvo. De acordo com a 

história poderão ser produzidos recursos para tor-

nar a atividade mais atrativa e para cativar os alu-

nos. 

A atividade é realizada no espaço da BE, ou outros 

espaços, de acordo com uma calendarização pré-

via. 

Antes da dramatização é realizada a apresentação 

do livro, da história e dos aspetos paratextuais, le-

vando o aluno a imaginar a narrativa. O reconto da 

história é feito sempre com grande interação e inte-

resse por parte dos alunos.  

No final da história os alunos podem tomar contacto 

com os materiais utilizados (marionetas, fantoches, 

sombras chinesas, bonecos…) e/ou realizar ativida-

des lúdicas relacionadas com a história.  

Em contexto de sala de aula, os docentes continuam 

a exploração da história de acordo com os temas/

conteúdos programáticos. 

Estas atividades têm despertado o interesse nos alu-

nos, incrementando o número de requisições domi-

ciliárias, quer da obra dramatizada quer de outras 

obras do mesmo autor.   

Escola/ Agrupamento de Escolas 

Agrupamento de Escolas de Valpaços  

 Distrito 

 Vila Real 
Concelho 

Valpaços 
Telefone 

 278 717 163 

Blogue das BE 

http://bevalpacos.blogspot.pt/   
Endereço de email das BE 

bevalpacos@gmail.com 
Professores bibliotecários 

Elisabete Guedes e Nelson Barradas 

Blogue das BE 

(clique na imagem para aceder) 

Identificação 

http://bevalpacos.blogspot.pt/
http://bevalpacos.blogspot.pt/
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A biblioteca escolar enquanto promotora de formação 

Escola/ Agrupamento de Escolas 

Agrupamento de Escolas Dr. Ramiro Salgado 

 Distrito 

 Bragança 
Concelho 

Torre de Moncorvo 
Telefone 

 279 200 280 

Blogue das BE 

http://ramirosalgado.blogspot.pt   
Endereço de email das BE 

biblioramiro2012@gmail.com  
Professora bibliotecária 

Olinda Braz 

Projeto 

Designação 

A biblioteca escolar enquanto promotora  

de formação 

Responsáveis pela atividade 

Equipa da biblioteca escolar 

Parcerias 

CPCJ, APEETM, GNR, Serviços de Psicologia e  

Orientação Escolar 

Tipo 

Promoção da Leitura e formação 

Destinatários 

Docentes, alunos e encarregados de educação 

Anos de implementação 

A partir de 2007/2008 

Descrição  

De forma a aumentar os hábitos de leitura, numa 

primeira etapa, foi dada formação aos pais do en-

sino pré-escolar para promover o gosto pelos li-

vros e a leitura em família.  

Numa segunda etapa, foram feitas sessões, com os 

pais dos alunos de todos os níveis de ensino, para 

orientar a nível da leitura e do acompanhamento 

do estudo, de forma a melhorar os métodos e/ou 

incutir hábitos de trabalho e de leitura. Foram ain-

da feitas sessões associando a leitura à prevenção 

de riscos e ao desenvolvimento de regras/valores. 

Com os professores, foram feitas sessões para de-

senvolver o trabalho colaborativo com a biblioteca e 

os pais, a nível da promoção da leitura. Foram ainda 

feitas sessões para capacitar os professores no 

apoio aos alunos com PHDA ou dificuldades de 

aprendizagem específicas e outras para promover o 

uso de ferramentas da web 2.0 nas aulas.  

Ver alguns dos documentos produzidos, no blogue  

 Bibliotic / Biblioteca e formação.  

Com os alunos, para além do apoio dado na Bibliote-

ca e nas aulas a nível das literacias, foram feitos 

workshops sobre elaboração de curtas-metragens 

ou de ferramentas da web 2.0 e de técnicas de auto-

promoção para apoiar o projeto Comenius “My Fu-

ture is up to me” (ver blogue do  Projeto Comenius 

do Agrupamento). Foram criados e dinamizados dois 

clubes (O Clube TIC e o Clube de Leitura Expressiva). 

Blogue das BE 

(clique na imagem para aceder) 

Identificação 

http://ramirosalgado.blogspot.pt/
http://ramirosalgado.blogspot.pt/2015/05/biblioteca-e-formacao.html
http://comeniusramirosalgado.blogspot.pt/
http://comeniusramirosalgado.blogspot.pt/
http://ramirosalgado.blogspot.pt/
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Ler... Comunicar... Integrar 

Escola/ Agrupamento de Escolas 

Agrupamento de Escolas João de Araújo Correia  

 Distrito 

 Vila Real 
Concelho 

Peso da Régua 
Telefone 

 254 320 720  

Blogue das BE 
http://be.escolasjoaodearaujocorreia.com 

Endereço de email das BE 
be.esjac@gmail.com  

Professoras bibliotecárias 
Maria do Carmo Amaral e Joaquina Tomé 

Projeto 

Designação 

Ler... Comunicar... Integrar  

Responsável pela atividade 

Maria do Carmo Amaral 

Parcerias 

Biblioteca Municipal de Peso da Régua,  

ARDAD (Associação da Região do Douro para  

Apoio a Deficientes) e UTAD  

Tipo 

Apoio ao currículo e promoção da leitura  

Destinatários 

Alunos com NEE e Comunidade Educativa 

Anos de implementação 

2013/14 e 2014/15 

Descrição  

O projeto centra-se nos alunos com NEE dos vários 

ciclos e níveis de ensino, considerados na sua di-

versidade: multideficiência, surdez e domínio cog-

nitivo-motor.  

O projeto pretende reforçar a importância do pa-

pel formativo da Biblioteca Escolar no desenvolvi-

mento de competências informacionais, cognitivas 

e artísticas das crianças e jovens com NEE; promo-

ver a inclusão, no espaço da biblioteca; criar opor-

tunidades de leitura e comunicação para todos os 

alunos, incluindo os que apresentam necessidades 

educativas especiais; oferecer à comunidade edu-

cativa um acervo mais especializado, com recursos 

literários e lúdico-pedagógicos para alunos com NEE, 

incluindo os surdos. 

As atividades são desenvolvidas com base num pla-

no de trabalho articulado entre a biblioteca escolar, 

os professores e os técnicos de Educação Especial, 

integrando os recursos TIC e adequando-os ao perfil 

de funcionalidade dos alunos.  

Com a criação da página  Ler Comunicar - Educar 

para a Inclusão e a dinamização da página das BE e 

dos blogues criaram-se espaços de partilha de materi-

ais e recursos, bem como de divulgação de experiên-

cias.  

Os resultados alcançados evidenciam a implementa-

ção de uma estratégia global de apoio em contextos 

diversificados, que promove o desenvolvimento de 

conhecimentos e competências em domínios como 

a socialização, linguagem/comunicação, motricidade 

global e fina, expressão corporal, criatividade, leitu-

ra, escrita e numeracia. 

Sítio web do projeto 

(clique na imagem para aceder) 

Identificação 

http://be.escolasjoaodearaujocorreia.com
http://lci.escolasjoaodearaujocorreia.com/
http://lci.escolasjoaodearaujocorreia.com/
http://lci.escolasjoaodearaujocorreia.com/
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Bibliotecas Escolares: portas abertas para o mundo 

Projeto 

Designação 

Bibliotecas Escolares: portas abertas para  

o mundo 

Responsável pela atividade 

Fernanda Vicente (Coordenadora do Projeto 
aLeR+), equipa das BE e docentes dos vários de-
partamentos curriculares. 

Tipo 

Apoio ao currículo e promoção da leitura 

Destinatários 

Alunos do 3º Ciclo do Ensino Básico e  

do Ensino Secundário 

Anos de implementação 

2013 e 2014 

Descrição  

As atividades promovidas no âmbito do pro-

jeto aLeR+ no Agrupamento de Macedo de 

Cavaleiros visam, em primeiro lugar, a promo-

ção do prazer de ler nos seus destinatários.  

Em segundo lugar, no projeto assume-se, co-

mo um dos objetivos primordiais, a garantia 

da articulação entre as bibliotecas escolares e 

o desenvolvimento do currículo em sala de 

aula. Assim, as bibliotecas escolares cumprem 

o desiderato de facilitar o enriquecimento das 

aprendizagens dos discentes, sem esquecer o 

desenvolvimento de competências no domínio 

das literacias digitais e a promoção de eventos 

de aprendizagem individuais e diversificados. 

Assim sendo, algumas turmas do 7.º ano, a par-

tir da leitura de obras consignadas no Plano Na-

cional de Leitura, desenvolveram a competência 

da escrita em vários formatos e suportes; en-

quanto algumas turmas dos 7.º, 8.º, 9.º, 10.º e 

11.º anos complementaram os seus conheci-

mentos curriculares, através de diferentes ativi-

dades que envolveram a leitura de diversas ti-

pologias textuais, mas também a produção de 

trabalhos escritos, nas áreas das Ciências Físico-

Escola/ Agrupamento de Escolas 

Agrupamento de Escolas de Macedo de Cavaleiros   

 Distrito 

 Bragança 
Concelho 

Macedo de Cavaleiros 
Telefone 

 278 421 680 

Blogue das BE 

http://besdoavemc.blogspot.pt   
Endereço de email das BE 
avemc@bibliotecasescolares.pt 

Professoras bibliotecárias 

Mª José Peredo e Lúcia Meireles 

Blogue das BE 

(clique na imagem para aceder) 

Identificação 

http://besdoavemc.blogspot.pt/
http://besdoavemc.blogspot.pt/p/projeto-aler.html
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Bibliotecas sem Fronteiras com eTwinning 

Projeto 

Designação 

Bibliotecas sem Fronteiras com eTwinning 

Responsável pela atividade 

Fernanda Vicente 

Parcerias 

Institutos Galegos 

Tipo 

Apoio ao currículo e promoção da leitura 

Destinatários 

Alunos do 3º Ciclo do Ensino Básico e  

do Ensino Secundário 

Anos de implementação 

2013/14 e 2014/15 

Descrição  

Aceitar este pressuposto afastaria as bibliotecas e 

os professores bibliotecários da promoção e de-

senvolvimento destas iniciativas. Uma pesquisa 

atenta dos eTwinners que procuram parceiros para 

o desenvolvimento de projetos permite concluir 

que muitos deles procuram desenvolver projetos 

de promoção de grupos de leitura e são justamen-

te professores bibliotecários quem pretende pro-

mover parcerias deste âmbito. 

No AEMC está em curso o projeto Enredando Ver-

sos, que visa a promoção da leitura de poesia, bem 

como a criação de poemas, a partir do conhecimen-

to de composições poéticas nacionais e estrangeiras, 

no caso concreto galegas, exercendo os parceiros 

desta ação o cargo de professores bibliotecários. 

Escola/ Agrupamento de Escolas 

Agrupamento de Escolas de Macedo de Cavaleiros   

 Distrito 

 Bragança 
Concelho 

Macedo de Cavaleiros 
Telefone 

 278 421 680 

Blogue das BE 

http://besdoavemc.blogspot.pt   
Coordenadora do projeto 

Fernanda Vicente 
Endereço de email 

vicentefernandaster@gmail.com  

Plataforma eTwinning 

(clique na imagem para aceder) 

Identificação 

http://besdoavemc.blogspot.pt/
http://www.etwinning.net/pt/pub/index.htm
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Projeto Ler+ Jovem: “Redes de Leitura: Ler+” 

Projeto 

Designação 

Projeto Ler+ Jovem: “Redes de Leitura: Ler+” 

Responsável pela atividade 

Carla Ferreira 

Parcerias 

RBE/PNL, Santa Casa da Misericórdia de Mogadou-

ro, CLDS+ e Câmara Municipal de Mogadouro 

Tipo 

Promoção da leitura 

Destinatários 

Alunos do Ensino Secundário e Seniores 

Anos de implementação 

2013/2014 e 2014/2015 

Descrição  

“Redes de Leitura” é o Projeto de Leitura do Agru-

pamento de Escolas de Mogadouro, desde o Ano 

Letivo 2013-2014. Este Projeto inclui as atividades e 

projetos que existem no Agrupamento, para promo-

ção da leitura, das literacias e das Bibliotecas, e com 

atividades dirigidas a toda a Comunidade Educativa. 

O Projeto “Ler+ Jovem” lançado pelo Plano Nacio-

nal de Leitura com o apoio da RBE e a colaboração 

da Universidade do Minho, surgiu como um exce-

lente contributo para alargamento destas 

“Leituras em Rede” e foi selecionado pela Equipa 

da BE, pelos Órgãos Pedagógicos e de Gestão des-

te Agrupamento, pois desafia as escolas a procura-

rem estratégias que reaproximem os jovens do ensi-

no secundário da leitura e que ajudem o público adul-

to a descobrir o prazer de ler, levando os alunos a 

fazerem promoção de leitura junto das comunidades 

locais.  

É neste contexto que surge a vontade de formalizar 

uma parceria que já existia, entre o Agrupamento de 

Escolas, a Santa Casa da Misericórdia de Mogadouro 

e o CLDS+ (Ser+) com a assinatura de um protocolo 

para desenvolvimento do projeto intitulado: “Redes 

de Leitura: Ler+, Ser+”.  

Foi um projeto desejado, iniciado em 2013/14 e que 

continua a aproximar os jovens dos seniores, em 

encontros, momentos, sentimentos, leituras e mui-

tas esperanças de inclusão social. Alguns desses mo-

mentos são partilhados no nosso Blogue. 

Escola/ Agrupamento de Escolas 

Agrupamento de Escolas de Mogadouro   

 Distrito 

 Bragança 
Concelho 

Mogadouro 
Telefone 

279 341 369 

Blogue das BE 
http://becre-escola-mogadouro.blogspot.pt 

Endereço de email das BE 
be.mogadouro@bibliotecasescolares.pt  

Professora bibliotecária 

Carla Sofia Castro Ferreira 

Blogue do projeto 

(clique na imagem para aceder) 

Identificação 

http://becre-escola-mogadouro.blogspot.pt
http://mogadourolermaisjovem.blogspot.pt/
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Melhor Leitor do Mundo: Roda de Livros na Biblioteca 

Escola/ Agrupamento de Escolas 

Agrupamento de Escolas de Murça 

 Distrito 

 Vila Real 
Concelho 

Murça 
Telefone 

 259 511 210 

Blogue das BE 
https://becremurca.wordpress.com 

Endereço de email das BE 
biblioteca-escolar-murca@bibliotecasescolares.pt 

Professora bibliotecária 

Lina Ribeiro Cabral 

Projeto 

Designação 

Melhor Leitor do Mundo: Roda de Livros  

na Biblioteca 

Responsáveis pela atividade 

Docentes de Português e Professora Bibliotecária 

Tipo 

Apoio ao currículo e promoção da leitura 

Destinatários 

Alunos do Ensino Secundário 

Anos de implementação 

2013/14 e 2014/15 

Descrição  

A ideia base desta partilha de leituras surgiu em 

2008/2009, quando a docente que lecionava a dis-

ciplina de Português a duas turmas do 11º ano, se 

apercebeu de que, numa das turmas os alunos 

liam com alguma frequência, na outra muito pou-

cos tinham hábitos de leitura.  

Assim, a docente decidiu intervir e como estraté-

gia passou a reunir as duas turmas no horário defi-

nido para a “Assembleia de Turma”, propondo-

lhes a apresentação de um livro. A proposta não 

foi inicialmente do agrado de todos, mas o envolvi-

mento e a participação foram crescendo e a parti-

lha e as experiências de leitura são uma realidade. 

Esta partilha de leituras passou a realizar-se com 

todos os alunos do ensino secundário em colabora-

ção com a biblioteca escolar, no âmbito do projeto 

“Melhor Leitor do Mundo - Roda de Livros na Biblio-

teca”.  

O professor de Português define as regras, sugere e 

discute títulos, estabelece etapas de leitura, acom-

panha as leituras e decide o modo de apresentação. 

A Biblioteca disponibiliza os livros, organiza o acolhi-

mento e divulga a atividade.  

As cadeiras colocadas em círculo, sonhos, histórias e 

mundos de fantasia partilhados. A apresentação é 

complementada com a ficha de leitura e uma frase 

de apreciação crítica.   

O impacto desta atividade tem resultados positivos 

na avaliação e nos resultados escolares. Ver imagens 

da  Roda de Livros. 

Blogue das BE 

(clique na imagem para aceder) 

Identificação 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.679875232036056.1073741838.644576675565912&type=3
https://becremurca.wordpress.com/
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Chocolate com livros 

Escola/ Agrupamento de Escolas 

Agrupamento de Escolas de Murça 

 Distrito 

 Vila Real 
Concelho 

Murça 
Telefone 

 259 511 210 

Blogue das BE 
https://becremurca.wordpress.com 

Endereço de email das BE 
biblioteca-escolar-murca@bibliotecasescolares.pt 

Professora bibliotecária 

Lina Ribeiro Cabral 

Projeto 

Designação 

Chocolate com livros 

Responsáveis pela atividade 

Biblioteca Escolar 

Tipo 

Promoção da leitura 

Destinatários 

Alunos do 1º Ciclo 

Anos de implementação 

2013/14 e 2014/15 

Descrição  

Esta atividade, que surgiu tendo por base o “Chá 

com livros”, tem como objetivos principais incenti-

var a leitura no 1º ciclo de escolaridade e promo-

ver a partilha de conhecimentos e de livros.  

A periodicidade é trimestral e a sua divulgação é 

feita pela biblioteca escolar e docentes titulares de 

turma que estimulam as crianças a ler, a escolhe-

rem um livro ou a requisitá-lo e fazem a inscrição 

das crianças que pretendem participar.   

Antes da apresentação, em casa ou com a orienta-

ção do professor, os alunos elaboram o resumo do 

livro e preenchem a grelha de apresentação do 

mesmo.  

A biblioteca divulga a atividade através de cartaz, 

blogue e facebook, onde é incluído o convite aos 

pais. No dia da sua realização, os alunos apresentam 

o livro, referindo aspetos relacionados com o mes-

mo: autor, título, tema principal o que mais gostaram 

e o motivo pelo qual recomendam a sua leitura.  

No final das diversas apresentações, os alunos parti-

lham um fondue de chocolate com fruta e confrater-

nizam entre eles.  

Esta atividade tem uma grande adesão, com uma 

percentagem média de participação por turma supe-

rior a trinta por cento dos alunos, e muita visibilida-

de no facebook.  

Momentos do 1º  “Chocolate com livros” no 3º Perí-

odo 2013/2014:  

Facebook -  Fotos da atividade (1)  

Facebook -  Fotos da atividade (2)  

Blogue das BE 

(clique na imagem para aceder) 

Identificação 

https://becremurca.wordpress.com
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.740952679261644.1073741849.644576675565912&type=3
https://www.facebook.com/644576675565912/photos/pcb.880947988595445/880946771928900/?type=1&theater
https://becremurca.wordpress.com/
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GTBEC - Grupo de Trabalho das Bibliotecas Escolares de Chaves 

Escola/ Agrupamento de Escolas 

Agrupamento de Escolas Dr. António Granjo, Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins e  
Agrupamento de Escolas Fernão de Magalhães 

 Distrito 

 Vila Real 
Concelho 

Chaves  

Blogue das BE 

AE Dr. António Granjo:  
http://beaeagranjo.blogspot.pt  
AE Dr. Júlio Martins:  
http://bibliotecasjuliomartins.blogspot.pt 
AE Fernão de Magalhães:  
http://beaefm.blogspot.pt  

Endereço de email das BE 

AE Dr. António Granjo:  
beaeagranjo@bibliotecasescolares.pt 
AE Dr. Júlio Martins:  
aejm@bibliotecasescolares.pt  
AE Fernão de Magalhães:  
beaefm@bibliotecasescolares.pt 

Professores bibliotecários 

Ana Lídia Lopes 

José Francisco Carreiro 

Maria do Sameiro Costa  

Maria Filomena Freitas  

Maria José Domingues 

Identificação 

Projeto 

Designação 

GTBEC (Grupo de Trabalho das Bibliotecas Escolares de Chaves) 

Responsáveis pela atividade 

Professores bibliotecários 

Tipo 

Trabalho colaborativo 

Destinatários 

Utentes da BE 

Anos de implementação 

Desde 2010 

Descrição  

Constituído formalmente a 29 de abril de 2010, o 

GTBEC tem como objetivos concretizar formas de 

articulação e cooperação entre as Bibliotecas Esco-

lares e rentabilizar os seus recursos materiais e 

humanos. 

A presença dos Professores Bibliotecários nas reu-

niões de trabalho, que se realizam ordinariamente 

uma vez por mês e extraordinariamente sempre 

que necessário, é viabilizada pelos Diretores dos 

Agrupamentos que criam as condições necessárias 

para a sua concretização. 

A coordenação do GTBEC é assumida pelo(s) pro-

fessor(es) bibliotecário(s) de um dos parceiros, 

sorteado anualmente de acordo com o critério de 

rotatividade, a quem compete convocar as reuni-

ões, elaborar os respetivos memorandos e estabe-

lecer, em nome do GTBEC, os contactos necessários 

com outros interlocutores. 

O GTBEC elabora anualmente um plano de ativida-

des tomando como referência o  Modelo de Avalia-

ção da Biblioteca Escolar e as áreas prioritárias do    

 Programa Rede de Bibliotecas Escolares. Quadro 

estratégico: 2014-2020. 

Ao longo destes cinco anos de existência desenvol-

veu-se um trabalho colaborativo sólido entre as BE 

do GTBEC: criação de documentos estruturantes 

comuns a todos os agrupamentos; gestão colabora-

tiva dos seus recursos; realização de encontros com 

escritores, palestras, colóquios e ações de sensibili-

zação e formação; organização de uma feira do livro 

concelhia; organização conjunta da participação nas 

1.ª e 2.ª fases do CNL; conceção e partilha de mate-

riais; diálogo permanente na procura de soluções 

para desafios comuns. 

Logótipo do grupo de trabalho 

http://beaeagranjo.blogspot.pt/
http://bibliotecasjuliomartins.blogspot.pt/
http://beaefm.blogspot.pt/
mailto:beaeagranjo@bibliotecasescolares.pt
mailto:aejm@bibliotecasescolares.pt
javascript:void(window.open('/webmail/imp/compose-dimp.php?to=beaefm%40bibliotecasescolares.pt&popup=1','','width=820,height=610,status=1,scrollbars=yes,resizable=yes'));
http://www.rbe.mec.pt/np4/file/1047/978_972_742_365_1.pdf
http://www.rbe.mec.pt/np4/file/1047/978_972_742_365_1.pdf
http://www.rbe.min-edu.pt/np4/np4/?newsId=1048&fileName=978_972_742_366_8.pdf
http://www.rbe.min-edu.pt/np4/np4/?newsId=1048&fileName=978_972_742_366_8.pdf
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O livro é um pássaro  

com mais de cem asas para voar.  

Ramón Serna 

http://4vector.com 


