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“… é importante que cada escola e todas as partes interessadas 

 conheçam a repercussão que as atividades realizadas  

têm no processo de ensino e na aprendizagem,  

bem como o grau de eficiência e de eficácia dos serviços prestados 

 e o nível de satisfação dos utilizadores.” 

MABE, RBE 
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A. ENQUADRAMENTO 

 

 Apoiar o desenvolvimento curricular; 

 Promover a leitura e a literacia para a educação e o lazer; 

 Apoiar projetos e atividades livres de abertura à comunidade; 

 Reforçar a formação global dos utilizadores. 

 

As bibliotecas prestam cada vez mais serviços inovadores e inclusivos, nas escolas e fora 

delas, cuja gestão estratégica equilibrará a flexibilização de espaços físicos com a criação de 

ambientes virtuais de aprendizagem. A organização de coleções de documentos em formato físico 

com a curadoria de recursos digitais, um serviço de referência presencial com um apoio à distância, 

reconfigurando assim a conceção de biblioteca, ou seja, transformando estas estruturas físicas em 

bibliotecas híbridas, também virtuais, centros de apoio à formação de alunos e ao exercício da 

atividade pedagógica dos professores. São espaços de colaboração e diálogo, de curiosidade e 

descoberta, de pensamento e reflexão, de projetos e iniciativas. As bibliotecas escolares ajudam 

todos e cada um a desenvolver as suas capacidades e talentos, na compreensão e no respeito pela 

memória coletiva e pelos direitos humanos. São, portanto, lugares de conhecimento e inovação, 

capazes de incorporar novas práticas pedagógicas, espaço de autonomia pessoal e profissional e de 

integração social.  

Nesta perspetiva, e em estreita articulação com as diferentes áreas curriculares disciplinares e não 

disciplinares, as Bibliotecas assumem um papel de instrumento ao serviço da aprendizagem e das 

várias práticas educativas, principalmente as constantes do Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória, da Educação Inclusiva, da Estratégia Nacional de Educação para a 

Cidadania e do Projeto Educativo do Agrupamento.  

Como responsável por este espaço e em conjunto com a equipa, ao longo deste ano letivo, foram 

criadas condições para ajudar a descobrir e a desenvolver as aprendizagens curriculares, o prazer 

da leitura e ajudar a fazer do livro e da informação uma constante no dia-a-dia dos nossos alunos. 

Este espaço vai desde a estrutura de acolhimento, à variedade do fundo documental, nos mais 

diversos tipos de suportes, aos serviços voltados para o utilizador, passando pela utilização de 

recursos digitais, livre acesso às estantes, conjuntos de livros, até ao empréstimo domiciliário, que, 

apesar da situação vivida, foi significativo. 
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Trabalhámos para alcançar metas não ignorando a sinuosidade do percurso nem os 

constrangimentos vividos. Neste sentido, e dado o aumento exponencial da digitalização, queremos 

conceber serviços capazes de desenvolver os saberes necessários para sustentar o presente e 

preparar o futuro. 

 

B. MABE – MODELO DE AVALIAÇÃO DA BIBLIOTECA ESCOLAR 

1. Aplicação do Processo 

O MABE é um processo de aferição do cumprimento dos objetivos e das atividades 

desenvolvidas pelas Bibliotecas Escolares, com vista a conhecer o trabalho desenvolvido e os 

impactos da biblioteca no agrupamento/escola e nas aprendizagens. Este trabalho estrutura-se de 

forma cíclica, alternando a implementação de um plano de melhoria com a aplicação do modelo e a 

elaboração de um relatório de avaliação. 

Cronograma do processo: 

  

 

 

 

 

 

 

Assim, no decorrer deste ano letivo, 2020/2021, e de acordo com as orientações emanadas 

pelo gabinete da RBE, procedeu-se à implementação do MABE com a aplicação de inquéritos à 

direção, professores, alunos e avaliação global das dimensões de trabalho das Bibliotecas, para que 

estas possam, de forma estruturada, realizar a avaliação da sua ação e definir estratégias de 

melhoria e de desenvolvimento das suas práticas nos diferentes domínios de atuação. 

 

Resultado do Processo  

Avaliadas as ações desenvolvidas ao longo do ano e analisados os resultados, constatamos 

que a função da biblioteca escolar é reconhecida por toda a comunidade e tem impactos nas 

aprendizagens dos alunos (cf. Projeto Educativo – análise swot). Desempenha um papel proativo, 

tentando ir de encontro às necessidades dos seus utilizadores quer em ternos de colaboração, 

organização, dinamização e articulação de atividades com as estruturas de orientação educativa e 

Fase 1   Fase 2 

PM (2019/2020) MABE (2020/2021) 

Implementação do Plano de Melhoria Avaliação da Biblioteca Escolar 

Relatório de execução do plano 

de melhoria 

Relatório de avaliação 
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de supervisão pedagógica, sendo mais visível numas estruturas do que noutras, quer na 

rentabilização do espaço e dos recursos existentes por docentes e alunos.  

É uma estrutura fundamental no agrupamento/escola, dotada de recursos, serviços e 

tecnologias capazes de contribuir para o enriquecimento do currículo e das práticas docentes. 

Proporciona o contacto estreito e regular com o livro e a prática da leitura enquanto instrumentos 

privilegiados de aprendizagem e treino da compreensão leitora. É um espaço de inclusão, livre e 

aberto a todos os que a ele recorrem, assegurando a igualdade no acesso a equipamentos, serviços 

e recursos de informação diversificados, capazes de responder às necessidades específicas dos 

diferentes utilizadores. É, portanto, um espaço onde se lê, se tem acesso a documentos, se 

pesquisa, se estuda, se usa a informação, se aprende de forma lúdica e se exploram ambientes, 

recursos e técnicas de aprendizagem diversificados.  

A cooperação da Biblioteca com outras organizações (Biblioteca Municipal, Câmara 

Municipal, Juntas de Freguesia, Bibliotecas de outros Agrupamentos, Editoras, …) e a participação 

em projetos em desenvolvimento no agrupamento e em projetos coletivos (concelhios e nacionais), 

de diferentes dimensões e âmbito, constituem uma mais-valia para a sua valorização e integração 

na sociedade. 

A presença de uma equipa de trabalho (liderada pelo professor bibliotecário), apoiada pela 

direção, professores e assistentes operacionais, tem uma intervenção determinante no percurso 

curricular dos alunos e na formação para as múltiplas literacias, leitura, digital, informação, com 

impacto nas aprendizagens e no sucesso educativo e na dinamização de ações de âmbito cultural, 

fundamentais à aquisição de competências pessoais e sociais e à apropriação da Biblioteca Escolar 

pela comunidade. 

  Deste modo, a Biblioteca apresenta-se como lugar de saber e inovação, induzindo a novas 

modalidades de uso e de trabalho escolar, presencial e à distância, individual e autónomo, em 

pequenos grupos e com as turmas, em contexto letivo e não letivo. Promove a igualdade de 

oportunidades no acesso ao conhecimento e ao exercício da cidadania, estimula o gosto pela 

leitura e pelo conhecimento, constituindo-se como lugar de fruição, desenvolvimento educativo e 

cultural e favorece o encontro e partilha de interesses e saberes, as relações sociais bem como a 

vivência democrática. 

O clima da Biblioteca é agradável e os alunos, na realização das suas tarefas, 79% dos alunos 

vai à Biblioteca por vontade própria e 97,8% sente-se apoiada pela equipa da Biblioteca Escolar, 

professores e assistentes operacionais. 
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Nível atribuído 

Domínio Nível 
A. Currículo, literacias e aprendizagem 
 

3 

B. Leitura e literacia 
 

3,25 

C. Projetos e Parcerias 
 

3,33 

D. Gestão da biblioteca escolar 
 

3,75 

Média Global 
 

3,33 

 

Pontos fortes identificados 

 A BE está contemplada no funcionamento global do agrupamento/escola e é entendida 

como uma plataforma ao serviço do agrupamento; 

 A Direção avaliou com Muito Bom os impactos da biblioteca na vida da escola/ 

agrupamento e reconhece o valor da BE, bem como a restante comunidade;  

 A BE está aberta em contínuo, num horário alargado, encontrando-se também aberta à 

comunidade local; 

 Implementa um sistema de avaliação sistemático com o objetivo de fomentar a melhoria 

da qualidade; 

 A professora bibliotecária/coordenadora da Biblioteca Escolar exerce uma boa gestão e 

uma liderança forte, mobilizando a equipa e a restante comunidade educativa para o valor 

e para o trabalho da Biblioteca; 

 A equipa tem as suas atribuições definidas e responde de forma eficaz às necessidades do 

agrupamento/escola e às solicitações dos utilizadores; 

 Promove uma articulação com os departamentos/áreas curriculares e com os docentes de 

todas as escolas e jardins de infância do agrupamento, com vista ao planeamento e ensino 

contextualizado das literacias da leitura, informação e dos media, nos objetivos e 

programas curriculares; 

 Fomenta nos alunos um trabalho de crescimento no gosto e desenvolvimento de 

competências associadas à leitura; 
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 Desenvolve atividades de formação de utilizadores, no sentido de promover o valor da 

biblioteca, motivar para a sua utilização, esclarecer a sua organização e ensinar a tirar 

partido das suas diferentes valências; 

 Assegura a existência e o acesso à coleção por todos os alunos, comunidade educativa e 

local; 

 Desenvolve atividades presenciais e à distância e disponibiliza fundo documental para 

leitura domiciliária, trabalho em sala de aula, leitura e pesquisa na biblioteca; 

 Promove Projetos de Leitura em todos os ciclos/níveis de ensino (Pré-escolar, 1.º ciclo, 2.º e 

3.º ciclos); 

 A coleção é equilibrada e vai respondendo às necessidades de informação das escolas do 

agrupamento. 

 

Pontos fracos identificados 

 A articulação não cobre todos os departamentos/áreas curriculares; 

 Necessidade de atualização/reforço do fundo documental; 

 Poucos equipamentos digitais (tablets, computadores…) 

 Reforço, renovação e necessidade de atualização e reparação técnica constante dos 

equipamentos; 

 Dificuldade em arranjar transporte para os alunos, sobretudo do Pré-escolar e 1.º ciclo, 

participarem nas atividades desenvolvidas fora da escola; 

 Pouco envolvimento de pais e encarregados de educação nas atividades dinamizadas pela 

Biblioteca Escolar. 

 

Avaliação Final/Perfil de Desempenho: A ação das Bibliotecas traduz-se num bom 

desempenho e tem um impacto consciente e positivo. Apresenta uma maioria de pontos fortes nos 

indicadores avaliados e os resultados obtidos apontam para um bom exercício, havendo melhorias 

a introduzir. Importa, por isso, colmatar as principais falhas registadas, prosseguir e aprofundar o 

trabalho realizado, sabendo-se que o desempenho das Bibliotecas Escolares depende do 

envolvimento de todo o agrupamento/comunidade educativa. As ações de melhoria a definir e a 

implementar têm de constituir um compromisso, beneficiando o trabalho de todos - direção, 

professores, alunos, assistentes operacionais, pais e encarregados de educação. Este facto coloca o 

foco num programa de acesso equitativo a experiências, recursos e espaços de aprendizagem que 

permitam que todos os membros da comunidade escolar sejam pensadores críticos 
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comprometidos, leitores eficazes e utilizadores responsáveis, avaliadores e criadores de informação 

em vários formatos. 

 

C. PLANO ANUAL DE ATIVIDADES / PROJETOS DE PROMOÇÃO DA LEITURA / PRESENÇAS NA 

BIBLIOTECA / UTILIZAÇÃO DO FUNDO DOCUMENTAL / APOIO DIRETO AOS UTILIZADORES - 

REALIZAÇÃO DE TRABALHOS 

 

No âmbito do Plano Anual de Atividades e do trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo em 

curso, a Biblioteca apresenta-se como um espaço dinâmico, utilizado por toda a comunidade 

educativa. Desenvolveu um trabalho abrangendo os vários domínios, implementando práticas 

sistemáticas de promoção da leitura, consolidando saberes e solidificando o saber/saber, o 

saber/fazer e o saber/ser, princípios constantes do Projeto Educativo. 

Assim, e no sentido de assegurar as suas funções, criando hábitos de leitura, escrita, estudo, 

pesquisa e dando cumprimento aos objetivos que norteiam o projeto e em conformidade com o 

PAA, as atividades propostas foram realizadas e cumpriram com os objetivos a que se propunham e 

foram desenvolvidas de modo a que todas as escolas do agrupamento (Jardins de Infância, 1.º ciclo 

e escola sede) usufruíssem dos seus recursos, tanto pedagógicos como materiais. 

Refira-se que, no que respeita a atividades presenciais, apenas se contemplam as realizadas no 

1.º e 3.º períodos. Durante o 2.º período, as atividades/projetos tiveram continuidade em E@D, 

apesar de todos os constrangimentos vividos.  

Das atividades realizadas, leitura/leitura orientada e apoio ao currículo, literacia digital, 

sessões de esclarecimento/sensibilização em articulação com os Projetos/Clubes e estruturas de 

orientação educativa, sessões de esclarecimento/formação, exposições, internet segura, destacam-

se as seguintes:  

 Vamos à Biblioteca - Descobrir caminhos para a saúde e o bem-estar com a biblioteca 

escolar – formação de utilizadores dirigida a crianças do pré-escolar, alunos do 1.º, 2.º (5.º 

ano) e 3.º (7.º ano) ciclos, em articulação com educadoras, professores titulares de turma, 

professores de Português e Diretores de Turma;  

 Dia Europeu da Línguas com leituras de textos em várias línguas, efetuadas por alunos de 

2.º e 3.º ciclos;  

 Mês Internacional das Bibliotecas Escolares: “Descobrir caminhos para a saúde e o bem-

estar com a biblioteca escolar” -  dirigida a toda a Comunidade Educativa;  
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 A Biblioteca bate à porta… Leituras&Leituras, - para crianças do pré-escolar, alunos dos 

1.º, 2.º e 3.º ciclos, com atividades de promoção leitura associadas ao currículo e 

contemplando as múltiplas literacias. Desafiados pela leitura e depois de ouvirem os 

textos/obras, os alunos dinamizavam atividades relacionadas com as leituras efetuadas. 

Educar com valores foi, também, um dos objetivos da leitura.  

 Escrita Criativa - Textos Soltos, dirigida a alunos de 6.º ano, tendo por base textos de 

autor – Mural Digital;  

 Internet Segura, em articulação com a disciplina de TIC, dirigida aos alunos, pais e 

encarregados de educação (sessão realizada à distância);   

 Concurso Nacional de Leitura – Fase Escola, Municipal, Intermunicipal e Final Nacional, 

onde participaram alunos dos 2.º e 3.º ciclos. Refira-se que a aluna que participou na fase 

final nacional foi vencedora na categoria vídeo;  

 Concursos Concelhios: Literário – Instantes de Escrita; Ilustração Um ‘novo’ normal - 

Perceções sobre os nossos dias e Quiz - a Ler nos entendemos - iniciativas conjuntas da 

Rede de Bibliotecas de Guimarães (Biblioteca Municipal Raul Brandão e Bibliotecas 

Escolares do concelho de Guimarães). 

 Concurso concelhio:  Soletrar C – Ciências e Cidadania, dirigido a alunos do 3.º ciclo, em 

articulação com o Projeto Ciência na Escola e a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento. 

 Livre com um Livro - sessões de leituras comemorativas da Liberdade subordinado ao 

tema “abril no feminino” – a atividade decorreu em articulação com o Núcleo de Estudos 

25 de Abril e foi alvo de uma sessão pública na Plataforma das Artes em Guimarães. 

 Sessões de Sensibilização, em articulação com a Psicóloga do Agrupamento, “Descobrir 

caminhos para a saúde e o bem estar com a biblioteca escolar” dirigida a alunos de 5.º 

ano - partindo da leitura de obras os alunos foram desafiados a aprender a gerir emoções, 

iniciando a aventura: Cuidar de Ti e dos Outros.... e “Desafios em Tempo de Pandemia”, 

dirigida a alunos, pais e encarregados de educação do 7.º ano de escolaridade. A iniciativa 

teve como propósito perceber que somos responsáveis pelo nosso mundo interior, 

identificando ações de autocuidado e competências de organização para promover a 

saúde mental, ou seja, aprender a gerir emoções. Esta sessão decorreu on-line, via 

plataforma zoom;  

 Teatro de Fantoches: Corre, Corre Cabacinha, de Alice Vieira, e É um regalo na vida à beira 

d’água morar, de Couto Viana – as atividades decorreram on-line em articulação com a 
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Biblioteca Escolar, equipa da Biblioteca Municipal Raúl Brandão as educadoras e a 

professora titular de turma;  

 Práticas que inspiram… Da Leitura à arte, desenvolvida no pré-escolar - através da leitura 

de poemas, as aprendizagens englobavam vários domínios da arte (literatura, pintura, 

escultura…) 7.º e 8.º anos em articulação com as disciplinas de Português e Educação 

Tecnológica, conciliando várias artes (Literatura/leitura, pintura…);  

 Exposições Temáticas: Datas Comemorativas;  

 Semana Concelhia da Leitura, centrada no tema “O Som das Palavras”. Neste ano de 

2021, sugeriu-se que, a par do prazer de ler, se criassem momentos de reflexão em torno 

do livro. Esta iniciativa está contemplada no PAA do Agrupamento, da Biblioteca Escolar, 

do Plano Nacional de Leitura e da RBE, em articulação com a Biblioteca Municipal, as 

estruturas de orientação educativa, áreas curriculares disciplinares, projetos em 

desenvolvimento no agrupamento, pais e encarregados de educação, autarquia, juntas de 

freguesia e outras instituições (editoras). Tinha/tem como objetivos sensibilizar para a 

importância da leitura, desenvolver o trabalho de promoção da leitura; valorizar práticas 

pedagógicas e outras atividades que estimulem o prazer de ler entre crianças, jovens e 

adultos. Desta iniciativa, destacam-se as seguintes atividades: sessão de abertura, 5 dias…, 

5 frases… 5 livros…; Poesia à Janela; A biblioteca bate à porta…, Leituras&Leituras – 

Podcast nas redes sociais, Concurso Soletrar C, encontro on-line com o escritor/cantor 

Carlão. 

 Biblio@ativa - Articulação Biblioteca Municipal – apresentação de  sugestões de leitura  e 

reconto de histórias na página da Biblioteca Municipal; 

 Encontros on-line com as Escritoras Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada – direcionada 

para alunos do 1.º ciclo 3.º e 4.º anos - a atividade decorreu on-line em parceria /apoio 

com o Grupo Leya. 

 Mostra de Trabalhos de alunos: Postais de Natal, A Brincar com as palavras…, Poesia 

Visual;  

 Boletim Informativo (mensal); Sugestões de Leitura; Curiosidades, dirigidas a toda a 

Comunidade Educativa;  

 Concursos, Quizs nas redes sociais – dinamização e divulgação de iniciativas. 
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Projetos de Promoção da Leitura - Pré-escolar, 1.º, 2.º  e 3.º ciclos 

Dado que muitos alunos em idade escolar apresentam dificuldades no domínio da leitura, quer 

a nível da fluência, quer ao nível da compreensão e interpretação da informação escrita, há 

necessidade de se implementarem novas formas de aprendizagem. Em acréscimo, há que 

reconhecer que a existência de lacunas nos processos de leitura pode influir negativamente nas 

apreciações do desempenho escolar e/ou limitar seriamente as possibilidades de comunicação e 

expressão individuais. Portanto, a leitura constitui uma ferramenta fundamental para o 

desenvolvimento de capacidades cognitivas em todos os níveis educacionais, contribuindo 

fortemente para o sucesso escolar. Neste sentido, o contributo do livro, à luz da investigação, é 

efetivo na manutenção ou aumento da motivação para a leitura. 

Perante tal facto, considerou-se pertinente que a Biblioteca Escolar em articulação com as 

Educadoras (Pré-escolar), os Professores titulares de turma (1.º ciclo) e os Professores de Português 

do 2.º e 3.º ciclos desenvolvessem projetos de leitura com objetivo claro de contribuir para 

formação de leitores autónomos e competentes e, sobretudo, desenvolver as habilidades 

linguísticas: escutar, falar, ler e escrever.  

Assim, ao longo deste ano letivo, foi facultado às crianças/alunos o contacto direto com obras 

de leitura (Educação Literária - lista PNL) que foi reforçado com um conjunto de 

estratégias/atividades previstas no Plano de Atividades da Biblioteca e que estavam vocacionadas 

para estimular os alunos com propostas dinâmicas de exploração das obras. As atividades 

desenvolvidas tiveram em conta o domínio da Educação Literária/PNL (Ler para Cres...Ser+) e o 

Plano de Ação Estratégica (Ler para Compreender), nomeadamente no que concerne à 

aprendizagem da leitura e da escrita.  

 

 Leitura em Vai e Vem - Pré-escolar - projeto desenvolvido em todos os jardins de infância 

do agrupamento, no âmbito do Plano Nacional de Leitura, em que as crianças escolhem/ 

requisitam livros para levar para casa, fomentando, assim, a leitura em contexto familiar. 

Em sala de aula, as crianças procediam à apresentação dos livros - assembleias de leitura. 

 
 Corda de Histórias – 2.º ciclo - 5.º ano - em contexto de sala de aula, na disciplina de 

Português, tendo por base as leituras domiciliárias efetuadas e as unidades de 

aprendizagem do currículo, os alunos procederam à redação de pequenas estórias/textos 

diversos (narrativos, poéticos…) que foram apresentados e expostos na Corda de Histórias 

da Biblioteca. 
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 Mural digital: As Nossas Leituras… - 1.º ciclo (3.º e 4.º anos), 2.º e 3.º ciclos - De acordo 

com as obras/contos lidos e trabalhados em contexto de sala de aula, na disciplina de 

Português, e com as leituras domiciliárias, foi construído um mural digital – padlet - por 

ano/turma de escolaridade. Refira-se que esta ação está contemplada nas iniciativas do 

projeto do PNL, aLer+, - LER para Ces…Ser+. Durante o segundo período os 

trabalhos/apresentações foram orientados em E@D. 

 
 10 Minutos a Ler - 1.º ciclo (3.º e 4.º anos), 2.º ciclo (5.º ano e 6.º A) 3.º ciclo (7.º ano) – 

“Quem lê, lerá sempre mais e melhor e ficará mais bem preparado para a vida.”  

Reconhecendo-se a importância da leitura para a formação do aluno, fomentando e 

desenvolvendo as diversas literacias, capacitando-o para ser um cidadão mais instruído, 

criativo, ativo, consciente e civicamente empenhado, a iniciativa do PNL “10 minutos a ler" 

foi implementada no agrupamento nos anos/turmas supracitados. Teve como objetivos 

criar o gosto pela leitura, estimular a criação de uma rotina de leitura e aumentar as 

competências de literacia. Refira-se que esta ação está contemplada nas iniciativas do 

projeto do PNL, aLer+, - LER para Ces…Ser+ e que foi definido um plano diário de leitura 

Durante o segundo período, as atividades/apresentações foram orientadas em E@D. 

 
 O Cientista vai à escola… - Ciências Experimentais – Pré-escolar -  O Projeto foi planificado 

de modo a incrementar a motivação das crianças para o estudo das Ciências, privilegiando 

o ensino experimental, a interdisciplinaridade e o trabalho colaborativo.  

Consiste numa abordagem lúdica das ciências experimentais, em contexto de sala de aula, 

a partir da leitura de textos de obras do Plano Nacional de Leitura ou pequenas histórias 

não constantes destas listas ou momentos de aprendizagem, mas que na opinião dos 

intervenientes promovam os princípios básicos do projeto. Teve como objetivos promover 

a leitura, o ensino das ciências, alguns conceitos científicos relevantes, explicar 

procedimentos experimentais essenciais à implementação autónoma da 

atividade/experiência, ajudar com estratégias/metodologias simples, envolvendo as 

crianças de forma ativa num ambiente de aprendizagem.  

As aprendizagens realizadas decorreram da ação e da manipulação dos objetos que tinham 

ao seu dispor, sendo do tipo causa/efeito - através da sua interação com as situações, a 

criança aprende que, se fizer isto, acontece aquilo e, portanto, para acontecer aquilo, tem 

de se fazer assim. A seleção dos temas e a conceção das atividades tiveram em conta os 
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princípios formulados nas OCEPE, 2016, e foram organizadas de modo a que as crianças 

exteriorizassem as suas ideias prévias, e desenvolvessem a atividade para dar resposta à 

questão-problema, observando, recolhendo e registando dados, interpretando resultados, 

confrontando-os com as suas previsões e construindo conclusões, uma vez que a criança 

aprende graças às suas ações e às respostas que obtém. 

Atividades: 

o O Saco furado 

o Submarino na garrafa 

o Cabelos doidos 

o O ovo que parece de borracha; 

o Nuvem chorona 

o Bolas de naftalina saltitona 

o Bolas flutuantes 

o Vulcão explosivo 

Tratou-se de um conjunto de atividades de cariz experimental, julgadas úteis para a 

concretização prática com crianças dos 3 aos 6 anos. Refira-se que estas crianças se 

caracterizam, como a maioria dos grupos, pela sua heterogeneidade, sobretudo ao nível 

cognitivo, na medida em que existiam graus de desenvolvimento, necessidades, interesses 

e participações diferentes. 

Refira-se também que no 2.º período as atividades/experiências foram orientadas em E@D. 

De acordo com as apreciações/pareceres da coordenadora do pré-escolar e da professora, 

do grupo 520, que ministrava as sessões em articulação com as educadoras, podemos 

referir que este projeto foi uma mais-valia para as crianças, na medida em que estas se 

mostraram interessadas, participativas e bastante curiosas. São crianças que gostam de 

novas atividades e de novas experiências. O interesse foi notório, disponibilizando-se de 

forma sistemática para a realização das experiências. Ver Anexos I e II 

 

 Projeto Musicar – 1.º ciclo - 2.º e 3.º anos – A fim de promover o estudo da música e da 

leitura em contexto escolar, de fomentar nos alunos o gosto pela expressão artística e 

promover a desinibição dos alunos, a Biblioteca Escolar, em articulação com a 

subcoordenação de Educação Musical e os professores titulares de turma do 2.º e 3.º anos, 

diligenciou o projeto “MUSICAR”. A vivência musical faz parte do dia-a-dia do ser humano e 

é salutar para o desenvolvimento de trabalhos coletivos, sendo a aprendizagem musical 
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uma porta que se abre para outras competências. As disciplinas artísticas ajudam a 

melhorar a sensibilidade dos alunos, aumentam a capacidade de concentração, 

desenvolvem o raciocínio lógico matemático e a memória, além de serem fortes 

desencadeadores de emoções.  

Com este projeto, pretendeu-se que a música fosse uma realidade nas escolas do primeiro 

ciclo, proporcionando aos alunos diversas vivências musicais. Pretendeu-se, também, 

potenciar experiências artísticas indispensáveis ao desenvolvimento integral dos alunos a 

nível estético, artístico, social e pessoal.  

De acordo com as apreciações/pareceres dos coordenadores de ano e das professoras de 

Educação Musical que orientavam as sessões com os alunos, em articulação com os 

professores titulares de turma, podemos referir que este projeto foi uma mais-valia, na 

medida em que os alunos se mostraram interessados, participativos e bastante 

empenhados. São alunos que gostam de novas atividades e de novas práticas. O interesse 

foi notório. Ver Anexos III e IV 

 

Projetos: aLer+ - LER para Cres…Ser+ / Leitura em Vai e Vem /10 minutos a Ler 

“Vivemos atualmente uma mudança nas atitudes leitoras, consubstanciadas em novos modos 

de ler e novas práticas sociais e culturais de literacia, implicando o leitor em variados processos 

colaborativos de leitura e escrita, impressa e digital. Neste novo contexto, o papel da escola, 

enquanto lugar de favorecimento das competências leitoras e estímulo do gosto pela leitura, é 

fundamental, tornando-se imperativo, que a leitura impregne a cultura escolar e envolva a 

comunidade.” Nesta perspetiva, e de acordo com as iniciativas promovidas pelo Plano Nacional de 

Leitura, este ano abraçamos três projetos de âmbito nacional - aLer+ / Leitura em Vai e Vem / 10 

minutos a Ler. Estes projetos destinam-se a apoiar as escolas que desenvolvem de forma 

consolidada um ambiente integral de leitura, centrado na melhoria da compreensão leitora e no 

prazer de ler e escrever. Dado que somos um agrupamento com boas práticas de leitura, fomos 

integrados na rede de escolas aLer+ e comtemplados com apoio financeiro para reforço do fundo 

documental e material informático.  

Promover a Leitura é uma tarefa de todas as disciplinas. 

*** 

Em todas as atividades realizadas, os alunos foram convidados a participar, pretendendo-se 

assim, cativar a sua atenção, fomentar o gosto pela leitura, proporcionando-lhes momentos lúdicos 

capazes de despertar a curiosidade e estimularem a imaginação, a expressão de emoções e o 
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enriquecimento intelectual. Refira-se, também, que pela sua natureza e missão, a Biblioteca é uma 

base natural de apoio aos alunos com medidas universais, seletivas e adicionais, onde estes se 

sentem apoiados e envolvidos nas atividades.  

Refira-se o empenho e o entusiasmo na realização das diferentes atividades por parte de todos 

os envolvidos e a oportunidade que a realização das mesmas proporcionou para a educação e 

formação dos alunos e para o cumprimento das metas e objetivos do projeto educativo deste 

Agrupamento de Escolas.  

 

O apoio direto aos utilizadores e a divulgação de informação relativa a iniciativas, concursos, entre 

outros, fez também parte das funções da Biblioteca Escolar.  

Dos recursos disponíveis continuou-se com o enriquecimento do acervo existente, o qual sofreu o 

processo de organização habitual (registo, carimbagem, catalogação, classificação e colocação nas 

estantes).  

 

FUNDO DOCUMENTAL DA BIBLIOTECA ESCOLAR - Requisições domiciliárias; Requisições para sala de aula - 

A Biblioteca Escolar disponibilizou e deslocou o fundo documental das bibliotecas para todas as 

escolas e jardins do agrupamento, de modo a que todos os alunos, professores, assistentes 

operacionais pudessem beneficiar do fundo documental existente.  

 

 

 

 

 

 

0

50

100

150

Pré 1º 2º 3º 4º

25
0

36
61

124

15
0

62

37

5755

0

124

77

100

Ano Escolaridade

Leitura domiciliária - 20/21
EB1/JI de Casais, Brito

1º P 2ºP 3ºP



Avaliação da Biblioteca Escolar  2020/2021 

 

_______________________________________ 

Agrupamento de Escolas Professor Abel Salazar - Ronfe  

14 

 

 

 

 

 

 

0

50

100

150

Pré 1º 2º 3º 4º

15 0

46 40

93

0 0 0 0 0
17

0

46
48

115

Ano Escolaridade

Leitura domiciliária - 20/21
EB1/JI de Ronfe

1º P 2ºP 3ºP

0

50

100

Pré 1º 2º 3º 4º

48
57

28
45 42

12

57

13
34 3636

90

0

77

35

Ano Escolaridade

Leitura domiciliária - 20/21
EB1/JI Poças, Airão Sta Maria

1º P 2ºP 3ºP

0

5

10

15

Pré 1º 2º 3º 4º
0

8

4

14 12

1

8

4

14
12

6 8

4

14 12

Ano Escolaridade

Leitura domiciliária - 20/21
EB1/JI de Roupeire, Airão S. João

1º P 2ºP 3ºP



Avaliação da Biblioteca Escolar  2020/2021 

 

_______________________________________ 

Agrupamento de Escolas Professor Abel Salazar - Ronfe  

15 

 

 

 

 

PRESENÇA DE UTILIZADORES NA BIBLIOTECA ESCOLAR – Relativamente à presença e à utilização da 

biblioteca na escola sede, refira-se a constante procura deste espaço ao longo do dia, apesar dos 

constrangimentos provocados pela situação pandémica, sobretudo no período da manhã e início da 

tarde. 

Nas escolas de 1.º ciclo, as crianças/alunos, apesar de terem um horário definido, iam 

frequentemente à biblioteca sempre acompanhados pela educadora/professor titular de turma.  

Salienta-se, por isso, a presença de alunos acompanhados por professores, no âmbito das 

disciplinas, para realização de trabalhos de pesquisa nos recursos existentes na Biblioteca Escolar 

(internet, livros…) e a presença ativa dos seus utilizadores, por iniciativa própria, quer para 

realização de trabalhos individuais ou em grupo quer para leitura de livros, de periódicos ou 

realização de outras tarefas. 

 

D. ATUAÇÃO DA BIBLIOTECA ESCOLAR NO ÂMBITO DA IMPLEMENTAÇÃO DA MODALIDADE DE E@D - 2.º Período  

  Atendendo às circunstâncias excecionais que vivemos motivadas pela pandemia causada pelo 

vírus Covid-19 e que levaram à interrupção das atividades letivas presenciais nas escolas, foi 

necessário, mais uma vez, que a Biblioteca Escolar, respondendo às atuais exigências, recentrasse e 

projetasse o seu serviço e as suas atividades em função dos novos contextos, de forma a dar o seu 
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contributo para o plano de ensino a distância (E@D), a ser elaborado à luz de cada contexto e 

apropriado a cada interveniente da forma mais oportuna e adequada. 

Assim, a Biblioteca Escolar continuou a prestar o serviço educativo para que está vocacionada, 

garantindo a todos os seus utilizadores (professores, alunos, assistentes operacionais / técnicos, 

pais e encarregados de educação) o acesso a recursos de apoio à concretização das aprendizagens 

essenciais devidamente planificadas e o desenvolvimento das competências previstas no Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, alicerçado nos valores e princípios que apresenta.  

Chegar aos alunos e respetivas famílias e garantir o sentido da escola, impôs a conceção de um plano 

em que todos se assumissem como parceiros. 

Nesta conformidade, o plano foi elaborado em torno de cinco áreas de intervenção consideradas 

essenciais, a saber: 

o Atendimento direto (síncrono e assíncrono) a alunos, docentes, assistentes operacionais / 

técnicos e encarregados de educação; 

o Promoção da leitura;  

o Apoio ao currículo (desenvolvimento das diferentes literacias);  

o Curadoria e disponibilização de conteúdos;  

o Ocupação lúdico-educativa dos alunos. 

Estas áreas pretenderam espelhar o apoio a desenvolver no atual contexto, conceder interajuda, 

colaboração e responder, em tempo útil, às solicitações dos seus utilizadores. 

No que respeita aos canais de comunicação com os professores, alunos assistentes 

operacionais/técnicos, pais e encarregados de educação, foi articulado com as decisões tomadas 

pelo Agrupamento e estiveram sempres ativos.  

Além das divulgações feitas na página da biblioteca FacebooK, Instagram e via correio eletrónico foi 

criada uma Classroom (todos os professores e alunos tiveram acesso) onde foram publicados 

recursos/materiais de apoio ao desenvolvimento das várias literacias, promoção da leitura, 

tutoriais, bem como propostas/sugestões lúdico-educativas. 

Relativamente ao atendimento direto foi feito de forma síncrona e assíncrona com professores, 

alunos, assistentes operacionais/técnicos, pais e encarregados de educação. Teve por objetivos 

trabalhar em parceria com os docentes e apoiar os restantes utilizadores no trabalho a 

desenvolver. Tratou-se de um horário fixo, no entanto, também, flexível e ajustável às 

necessidades. 
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Dado que muitos dos utilizadores da BE preferiam livro físico ao digital, foi contemplada, uma vez 

por semana, a abertura da Biblioteca da escola sede, respeitando as medidas de restrição para 

requisição domiciliária. 

 
 

Lendo e incentivando a ler, contando e recontando histórias, participando e dinamizando 

atividades, conversando e partilhando leituras com todos foi a nossa missão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aepas, 17 de julho de 2021. 
A Coordenadora da Biblioteca Escolar 

_____________________________ 
(Alcina Maria Santos Fernandes Sousa) 
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Anexo I   
                                  

                              AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROFESSOR ABEL SALAZAR – GUIMARÃES (150812)                 

                                                                            BIBLIOTECA ESCOLAR/CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS               

              -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Breve reflexão do Projeto “O cientista vai à escola...”, pela Professora Fernanda Silva 

_________________________________________________________________________________ 

 

As crianças em idade pré-escolar são curiosas por natureza e usam os sentidos para explorar o mundo. 

Por essa razão, neste projeto, foram desenvolvidas estratégias que permitiram abordar diversos 

temas, envolvendo as crianças em atividades que facilitaram a descoberta e o reconhecimento de 

técnicas e materiais, apurar a atitude de pesquisa e experimentação, compreender e dominar o 

mundo que os rodeia. 

Ao longo dos primeiro e terceiro períodos, as sessões foram presenciais, uma vez por mês, de outubro 

a junho, e as atividades experimentais foram desenvolvidas com envolvimento ativo das crianças, que 

colaboraram com muito entusiasmo e vontade de aprender, sempre respeitando as regras de 

distanciamento.  

No segundo período devido à situação de confinamento por Covid-19 as atividades experimentais 

foram desenvolvidas via zoom, sempre após a leitura de uma história relacionada. Apesar da 

realização das atividades ser por videoconferência o comprazimento manteve-se tal como a 

participação por parte das crianças.  

Após a realização das várias atividades foi elaborado o respetivo registo da execução/resultados 

obtidos, com o auxílio das respetivas educadoras, que resultaram em trabalhos magníficos. 

Todos os objetivos delineados no início do ano letivo foram amplamente cumpridos, sempre com a 

pronta colaboração de todas as educadoras envolvidas e de todas as crianças abrangidas pelo projeto.  

As atividades experimentais desenvolvidas evidenciaram-se adequadas à faixa etária e facilitadoras da 

integração das crianças no mundo da ciência. 

 

Aepas, 14 de julho 2020 

A Professora 

Fernanda Maria Ferreira Araújo Silva 

PROJETO CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS: 

PRÉ-ESCOLAR 

“O Cientista vai à Escola… 
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Anexo II   

 
                              AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROFESSOR ABEL SALAZAR – GUIMARÃES (150812)                 

                                                                            BIBLIOTECA ESCOLAR/CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS               

              -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Breve reflexão do Projeto “O cientista vai à escola...”, pelo Departamento do Pré-escolar 

_________________________________________________________________________________ 

 

A realização de atividades de ciências experimentais reveste-se de especial importância dado que 

as atividades das crianças estão, desde muito cedo, recheadas de ciência, sendo durante as 

observações que realizam nas ações que desenvolvem, acompanhadas ou autonomamente, que 

começam a formar as suas próprias ideias sobre os fenómenos que as rodeiam, sejam eles naturais 

ou induzidos. Sobre estas e muitas outras situações as crianças constroem explicações, que muitas 

vezes não correspondem ao conhecimento científico atual, mas que têm lógica para si. 

Frequentemente tais ideias permanecem durante muito tempo e tornam-se “verdadeiras 

explicações” para a criança, mais tarde jovem e adulto, pelo que há que as tornar ponto de partida 

para novas aprendizagens, desafiando as crianças a tomarem consciência dessas ideias, 

confrontando-as com outras, num processo conducente à sua (des)construção. 

Assumindo-se que, em idade pré-escolar, as crianças estão predispostas para aprendizagens de 

ciências, cabe aos docentes conceber e dinamizar atividades promotoras de literacia científica, com 

vista ao desenvolvimento de cidadãos mais competentes nas suas dimensões pessoal, interpessoal, 

social e profissional (Zabala e Arnau, 2007). 

As razões apontadas por vários autores (Eshach, 2006), a favor de uma educação em ciências desde 

os primeiros anos, podem ser sistematizadas do seguinte modo:  

1- As crianças gostam naturalmente de observar e tentar interpretar a natureza e os 

fenómenos que observam no seu dia-a-dia.  

2- A educação em ciências contribui para uma imagem positiva e refletida acerca da ciência.  

3-  Uma exposição precoce a fenómenos científicos favorece uma melhor compreensão dos 

conceitos apresentados mais tarde, no ensino básico.  

4- A utilização de uma linguagem cientificamente adequada com crianças pequenas pode 

influenciar o desenvolvimento de conceitos científicos.  

PROJETO CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS: 

PRÉ-ESCOLAR 

“O Cientista vai à Escola… 
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5- As crianças são capazes de compreender alguns conceitos científicos elementares e pensar 

cientificamente 

6- A educação em ciências favorece o desenvolvimento da capacidade de pensar 

cientificamente. 

Posto isto, no decurso do ano letivo 2020-2021, realizou-se com as crianças em idade pré-escolar, 

do agrupamento de escolas Abel Salazar, o projeto “O cientista vai à escola”, em que uma docente 

de ciências naturais se deslocou mensalmente às diversas salas de pré-escolar para desenvolver 

com as crianças uma experiência científica. As experiências realizadas foram as seguintes:  

 O saco furado que não vaza; 

 Submarino na garrafa; 

 Cabelos Doidos; 

 O ovo que parece de borracha; 

 Nuvem chorona; 

 Bolas de naftalina saltitonas; 

 Esferas de óleo que flutuam; 

 Simulação de vulcão efusivo. 

Todas as atividades desenvolvidas, neste âmbito, foram do agrado das crianças, que se mostraram 

sempre motivadas para a realização das mesmas. As crianças conseguiram construir as suas 

explicações a partir das experiências realizadas e observadas, tendo sido proporcionadas situações 

de aprendizagem diversificadas, que permitiram a exploração de questões e fenómenos que lhe 

eram familiares ou não, aumentando a sua compreensão do real. 

Aepas, Julho de 2021 

 A Coordenadora do Pré- Escolar, 

Maria das Dores Oliveira 
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Anexo III   
 

                              AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROFESSOR ABEL SALAZAR – GUIMARÃES (150812)                 

                                                                            BIBLIOTECA ESCOLAR/CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS               

              -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Breve reflexão do Projeto “O cientista vai à escola...”, pelos Conselhos de Ano 2.~e 3.º anos 

_________________________________________________________________________________ 

 

Conselho de Ano -  2.º Ano 

O Conselho do 2.º ano foi unânime em considerar o Projeto Musicar pertinente para os 

alunos do primeiro ciclo pois traz benefícios, sendo esta disciplina coadjuvada por um professor 

formado especificamente na disciplina.  A música traz grandes benefícios no desenvolvimento do 

aluno, esta tem um papel primordial na formação da criança/aluno e na aquisição de competências 

e aprendizagens, pois a música é capaz de transmitir inúmeros sentimentos, desenvolver a sua 

memória, atenção e despertar a imaginação e a criatividade. 

 É conveniente a sua continuidade para possibilitar aos alunos várias formas de se 

expressarem e comunicarem, a cantar; a dançar; a tocar e a criar, incluindo a apreciação musical e a 

sensibilidade. Através da música e das suas diferentes formas de expressão é estimulada a 

criatividade e fomentada uma atitude positiva em relação à escola. 

Aepas, 12 de julho de 2021 

 A coordenadora do Conselho do 2.º ano, 

Conselho de Ano -  3.º Ano 

Os professores do Conselho do 3.º ano fizeram uma avaliação ao projeto Musicar 

desenvolvido pela Biblioteca Escolar em articulação com a subcoordenação de Educação Musical. 

Todos os membros deste conselho consideraram ser uma mais valia para o desenvolvimento das 

aprendizagens essenciais da disciplina de Educação Artística (música). O facto de a coadjuvação ser 

com professores da disciplina de música e os professores titulares de turma, potenciou experiências 

artísticas para um desenvolvimento integral dos alunos a nível estético, artístico, social e pessoal. 

No desenvolvimento das atividades, os alunos revelaram-se interessados, empenhados e 

participativos. Assim sendo, é pertinente a sua continuidade no próximo ano letivo. 

Aepas, julho de 2021 

O Coordenador do Conselho do de 3.º ano 

PROJETO MUSICAR 

1.º Ciclo – 2.º e 3.º anos 
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Anexo IV   
 

                              AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROFESSOR ABEL SALAZAR – GUIMARÃES (150812)                 

                                                                            BIBLIOTECA ESCOLAR/CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS               

              -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Breve reflexão do Projeto “O cientista vai à escola...”, pelas Professoras de EDM 

_________________________________________________________________________________ 

 

O Projeto “Musicar” foi implementado ao longo deste ano letivo com as turmas de 2.º e 3.º ano do 

agrupamento, de forma a desenvolver nos alunos algumas competências relativas à expressão musical e 

dramática.  

Através deste projeto procurámos desenvolver nos alunos: a capacidade de atenção/concentração, a 

memória auditiva e visual, a lateralidade, o saber ouvir e repetir o que se ouviu, desenvolver a motricidade 

fina e ampla. Este trabalho teria sido mais profícuo e tido mais impacto se todos os professores titulares 

das turmas tivessem sido mais intervenientes no decorrer das atividades, participando nas mesmas, como 

inicialmente previsto. No entanto, alguns dos participantes no projeto não colaboraram na implementação 

das atividades de forma ativa. Este projeto teria permitido que os professores nele envolvidos adquirissem 

competências nesta área, de forma a poderem ser mais autónomos no desenvolvimento das atividades de 

expressão musical e dramática.  

Ao longo deste ano o projeto sofreu alguns contratempos, sobretudo no que se refere ao E@D. As 

constantes ausências de turmas, os períodos de isolamento constantes e a tentativa de dinamizar estas 

atividades online não foram bem-sucedidas, pela especificidade das atividades práticas. Conseguimos, no 

entanto, atingir os objetivos propostos, ainda que com algumas dificuldades. As atividades desenvolvidas 

foram ao encontro dos interesse e expectativas dos alunos, que sempre demonstraram prazer e empenho 

na sua concretização. 

Consideramos esta uma experiência positiva. Contudo, e tendo em consideração que pensamos já ter 

dotado os professores de algumas ideias e possibilidades, no nosso entender, deverá ser feito um 

levantamento de opinião, junto dos professores titulares, no sentido de facultar este projeto apenas aos 

interessados e que estejam dispostos a colaborar e participar, efetivamente, no desenrolar das atividades.  

Ronfe, 14 de julho de 2021 

As professoras, Cristina Peixoto e Sandra Martins 
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