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MISSÃO

A Missão da nossa Biblioteca Escolar tem como princípios
orientadores os definidos no Manifesto da UNESCO e na Declaração
Política do ISLA sobre as Bibliotecas Escolares.

A Biblioteca Escolar tem um papel fundamental no processo ensinoaprendizagem. Como tal deve contribuir para o desenvolvimento da
Literacia nesta Sociedade de Informação.
A Missão da Biblioteca Escolar tem em conta os domínios prioritários
estabelecidos no Projecto Educativo de Agrupamento: Eu e os
Outros, Eu e o Conhecimento e Eu e os Espaços.
A Biblioteca Escolar deve desenvolver políticas e serviços,
seleccionando e adquirindo recursos, proporcionando acesso
material e intelectual a fontes de informação apropriadas,
disponibilizando equipamentos e dispondo de pessoal qualificado.
Assim, a nossa Biblioteca tem como Missão desenvolver nos nossos
alunos competências para as aprendizagens necessárias ao seu
crescimento enquanto cidadãos e torná-los competentes como
utilizadores de informação em todos os suportes e meios de
comunicação.
Para tal a Biblioteca Escolar estabelece como um dos seus
objectivos prioritários a articulação entre a Biblioteca e as Áreas
Curriculares Não Disciplinares* (área de projecto, estudo
acompanhado e formação cívica), proporcionando o acesso, a
alunos e professores, um conjunto de recursos materiais e humanos
existentes neste espaço de modo a apoiar o cumprimento dos
objectivos curriculares e actividades e projectos extra curriculares.
*Este ano lectivo a Coordenadora da BE é também Coordenadora das Áreas Curriculares Não
Disciplinares, o que facilitar a articulação neste sentido.

A equipa da Biblioteca pretende que se consigam alcançar os
seguintes objectivos:
 Apoiar e promover os objectivos educativos definidos no
Projecto Educativo do Agrupamento e no Projecto Curricular
do Agrupamento;
 Aumentar e desenvolver os índices de leitura nos alunos,
associando o hábito da leitura, da aprendizagem e da
utilização das bibliotecas, à ocupação dos tempos livres, ao
prazer e enriquecimento pessoal;
 Facilitar e proporcionar oportunidades de utilização e produção
de informação diversificada que possibilitem a aquisição e
compreensão de conhecimentos, a autonomia dos alunos na
construção do seu próprio saber e o desenvolvimento da
criatividade;
 Oferecer condições que facilitem a investigação nas várias
áreas curriculares disciplinares e não disciplinares mobilizando
os recursos da biblioteca;
 Contribuir para a aquisição e desenvolvimento de
competências nos nossos alunos que lhes permitam trabalhar
de forma adequada a pesquisa, localização, selecção,
tratamento e produção de informação em suportes vários;
 Desenvolver nos alunos competências no domínio das
Tecnologias de Informação e Comunicação;
 Organizar actividades que favoreçam a consciência e a
sensibilização para as questões de ordem cultural e social;
 Trabalhar em conjunto com alunos, professores, órgãos de
gestão e pais de modo a cumprir a missão da biblioteca.
 Promover a leitura, os recursos e serviços da biblioteca escolar
junto da comunidade escolar.
 Melhorar a qualidade dos serviços;

A Biblioteca é essencial ao cumprimento das metas e objectivos de
aprendizagem da escola e promove-os através dum programa
planeado de aquisição e organização de tecnologias de informação e
disseminação dos materiais de modo a aumentar e diversificar os
ambientes de aprendizagem dos alunos. (Declaração Política da
ISLA sobre as Bibliotecas Escolares).
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