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   A BE em NÚMEROS - dados relativos a 2008-09

 Nos 5ºs anos foram requisitados 44  títulos para 
leitura orientada em sala de aula no âmbito do 
Plano Nacional de Leitura  (PNL)  e nos 6ºs anos, 
41 títulos.

 Foram requisitados para as actividades lectivas, 
um total de 1605 documentos (na sua maioria 
livros).

 O 1º ciclo requisitou 254 títulos ao longo do ano,  
174 dos quais para leitura orientada na sala de 
aula (PNL) o que constitui um aumento de 244% 
em relação ao ano anterior.

 No total, foram requisitados 2150 livros pelas 
escolas do 1º ciclo.

 499  livros requisitados para leitura domiciliária 
pelos alunos do 1º Ciclo da EB1 de Beiriz  
(próxima da sede).

 30 visitas de turmas do 1º ciclo. 

 Média da frequência diária de alunos/professores 
na BE – 135  (com picos de mais de 200 
utilizadores por dia).

     Celebrado pela primeira vez em 1999, o Dia Inter-
nacional da Biblioteca Escolar pretendeu ser uma 
chamada de atenção para um número especial do 
jornal da IASL (Associação Internacional das Bibliotecas 

Escolares), intitulado “A Day in the Life...”. Nessa 
edição foram compilados vários relatos que teste-
munhavam «a riqueza e variedade dos serviços das 
Bibliotecas Escolares em diferentes países e a 
contribuição que trazem para as suas ecolas e 
comunidades», como se pode ler no sítio da IALS).  
Em 2007, foi instituído o Mês Inter-
nacional da Biblioteca Escolar, 
cabendo a cada país a escolha do seu 
dia.  A Rede de Bibliotecas Escolares 
(RBE) decretou que o nosso Dia da 
Biblioteca Escolar passasse a ser a 
última 2ª feira do Mês de Outubro.    
Esta data comemorativa torna-se assim a ocasião 
privilegiada para divulgar as actividades desenvol-
vidas e a desenvolver pela(s) BE(s), com o objectivo 
de motivar toda a comunidade escolar para a 
utilização dos seus recursos. Dadas as circuns-
tâncias - duas bibliotecas e várias escolas - e o facto 
de não querermos deixar ninguém de fora, as 
actividades desenrolar-se-ão ao longo da semana. 

Ver as nossas comemorações dos anos anteriores em > 
http://bibliobeiriz.wordpress.com/category/dibe/  
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BiblioBeiriz na net

Blogue 
http://bibliobeiriz.wordpress.com

Recursos on line: 
http://bibliobeirizrecursos.wordpress.com/

YouTube:
http://www.youtube.com/user/bibliobeiriz

Álbum de fotos do Agrupamento:
http://albums.phanfare.com/bibliobeiriz

Sítio (em construção)
http://bibliobeiriz.weebly.com/ 

Actividades a desenvolver no âmbito da 
comemoração do Dia da Biblioteca Escolar 

(de 26 a 30 de Outubro)
Afixação/exposição 

dos Cartazes IASL / 
RBE.

Montagem de uma 
pequena exposição na 
sala dos professores 
com algum material da 
BE.

Oferta de marcadores 
alusivos ao evento (1º, 
2º e 3º Ciclos).

Lançamento dos Guias 
da BE com a distribuição dos folhetos: 

           Guia do utilizador (professor) 

           Guia do utilizador (aluno) 

 Publicação do primeiro Boletim informativo deste 
ano (com informações sobre o Dia da Biblioteca, o 
Plano Anual de Actividades e a BE em números).

Exposição “O Senhor das Palavras” e lançamento 
do respectivo Concurso literário.

(Re)lançamento do Poema “A Senhora Biblioteca” 
com a participação do GABE - Grupo dos Amigos 
da BE.

Lançamento do projecto “Caixas Andarilhas –
Biblioteca Itinerante” para os alunos do 1º ciclo.

Leitura no Pré-Escolar de uma história pelo 
‘Trombetas’ (elefante muito atarefado no reconto 
e conto de histórias).

Leitura de um conto na Biblioteca da EB1 de 
Paçô.

Outubro: Mês Internacional da Biblioteca Escolar

26 de Outubro: Dia da Biblioteca Escolar  
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Dados relativos a 2007/ 2008

70% dos alunos inquiridos afirmaram que a BE os tinha 
“ajudado a conhecer escritores e pessoas ligadas aos 
livros”;  91% dos alunos do 2º ciclo e 66% do 3º acharam 
que a BE tinha “actividades que fazem gostar mais de 
ler”. 

80% dos professores inquiridos entendeu que a BE teve 
impacto na “melhoria das competências de com-
preensão”, 60% no “aumento da diversidade das esco-
lhas no sentido da opção por leituras mais extensas e 
complexas”, 100% pelo “aumento pelo gosto da leitura”, 
100% pela “melhoria ao nível da oralidade e da escrita”.

75% dos docentes não colaborou (ou colaborou rara-
mente) na criação/ exploração de ambientes digitais para 
desenvolver a leitura e a escrita.

Dados relativos a 2008/ 2009

Apenas 32,8% dos professores inquiridos afirmaram 
articular e planear actividades sempre e/ou regularmente 
com a BE; 59,1 % ocasionalmente e 13,6 % nunca.

No entanto, 81% desses mesmos professores afirmaram 
ter recebido colaboração da BE na selecção ou produção 
de materiais de apoio necessarios à condução de 
actividades na BE ou em sala de aula; 72,7 % declarou 
ter beneficiado da colaboração da BE na execução das 
actividades na BE ou em sala com alguma turma/grupo.

54% dos professsores inquiridos responderam ter  divul-
gado as iniciativas da BE  (ou com ela articulado) no 
âmbito da Área de Projecto e 40,9 % no âmbito de 
Formação Cívica.

Nota: podem consultar-se os relatórios de auto-avaliação na BE e 
brevemente on-line

PAA da BE    2009-10

Destaques
Planear, desenvolver, e 

divulgar actividades e 
projectos de promoção da 
leitura no âmbito do PNL, 
nomeadamente do projecto 
aLeR+ :

  “Caixas Andarilhas” -
Serviços de Biblioteca 
“itinerante” às escolas do 1º 
ciclo que não dispõem de BE.  
(responsável profª Gisela Silva)

  “O Agrupamento 
adopta um escritor (bis)  -
Trocas e Baldrocas” - vários 
subprojectos desenvolvidos pelas turmas de todos 
os ciclos. (responsável profª Gisela Silva)

 “A experiência da (Re)Leitura”- destinatários: 
todos os alunos do 2º ano. (responsável profª Gisela 
Silva)

Dinamização da Biblioteca da Escola EB1 com 
Pré-escolar de Paçô. (responsável profª Manuela 
Ramos)

 “Quem pesquisa quer saber“- Promoção do 
ensino em contexto de competências de informação: 
articulação com os professores e produção de 
materais de apoio. (responsável profª Manuela Ramos)

“Avaliar para melhorar”: continuação da 
implementação do modelo de auto-avaliação das 
Bibliotecas Escolares (domínio D - Gestão da BE). 
(responsável profª Manuela Ramos)

E ainda: outras actividades desenvolvidas no âmbito 
da comemoração do Dia da BE (26 de Outubro),  das 
celebrações da Quadra Natalícia, das Correntes 
d’Escritas (Fevereiro), da Semana da Leitura (Março/
Abril), do Dia da Poesia (21 de Março) e do Dia 
Mundial do Livro e dos Direitos de Autor (23 de Abril).

A senhora Biblioteca 
Chamo-me Biblioteca e sou…
Não interessa?! Não é importante?!
Ora vejam lá que conversa…
Eu sou a senhora Biblioteca!
Ah! Está com pressa!

Pois olhe. Eu sou uma senhora, e tenho  tudo em mente.
As coisas importantes e menos importantes, 
e as histórias de todas as estantes.
As que são pr’a sonhar e as de ensinar,
Tudo histórias de pasmar!

Tenho enciclopédias e dicionários,
A História Mundial e a de Portugal.
Sei de Geografia, de Matemática e de Física;
Das Ciências Naturais e das Línguas;
De Educação Visual, Musical e outras que tal!

Também sou conhecida dos cinéfilos!
Dos que ouvem música, lêem revistas e sabem conversar.
Ah..., diz-me que sou vaidosa?! Pudera!
Sabe? É que sou cortejada e por  muitos desejada!
Tenho sabedoria, romance e prazer para dar...

Afinal, quer ou não conversar?
Então, pr’ós livros venha navegar!  
GS com a Equipa da BE  (2007)

         No final do ano lectivo 2007-08 a BE 
teve o privilégio de ser convidada a 
participar no Projecto aLeR+.  Com este 
projecto, e de acordo com o que se pode 
ler no sítio da RBE «pretende-se que as escolas e 
bibliotecas escolares, em estreita parceria com as biliotecas 
públicas e toda a comunidade possam criar uma cultura 
integrada de leitura. (disponível em http://www.rbe.min-edu.pt/np4/57). 

      Ao longo de todo o ano lectivo de 2008-09 a Escola viu-
se envolvida numa série de actividades de promoção da 
leitura extremamente enriquecedoras. Muitas delas foram 
registadas e algumas podem ser revistas no blogue da BE 
no url> http://bibliobeiriz.wordpress.com/category/plano-nacional-de-

leitura/aler/  

    No presente ano lectivo a aventura continua! 

     Contamos com tod@s!

  A BE em números:

 Desde o ano 2007-08 a BE da Escola sede tem vindo 
a aplicar o Modelo de Auto-avaliação das Bibliotecas 
Escolares implementado pela RBE/ME. Nesse primei-
ro ano foi avaliado o domínio B relativo à promoção da 
Leitura e no ano transacto, em 2008-09, o domínio do 
Apoio ao Desenvolvimento Curricular. Dos inquéritos 
lançados e das evidências recolhidas destacamos os 
seguintes números:


