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LEITURAS
Em Outubro,
BEm CREscer
com o livro :
Lançar a Rede
de Bibliotecas Escolares
Isabel Veiga, Cristiana Barroso,
José António Calixto, Teresa
Calçada e Teresa Gaspar,
Ministério da Educação, 1996

(...) 3.1 A Informação - Um
elemento central do
currículo
Toda a actividade curricular
consiste num processo de
selecção, tratamento, produção
e difusão da informação tendo
como principal finalidade a
aquisição de um “saber escolar”.
O crescimento exponencial do
volume de informação, a
diversidade de meios de difusão
e a acessibilidade às fontes
possibilitada pelas modernas
tecnologias de informação
obrigam a alterar por completo
as formas tradicionais do
trabalho escolar.
A necessidade de desenvolver
em todos os alunos
competências neste domínio
constitui o objectivo primeiro da
aprendizagem, qualquer que
seja a disciplina ou o ano de
estudo, exige uma organização,
métodos e recursos adequados
e assenta sobretudo na criação
de situações que promovam o
prazer de ler, de escrever e de
investigar.
(Continua na página 2)

PORQUÊ ESTE BOLETIM?
PORQUÊ BEM CRESCER ?
Porque desejamos estreitar
o laço entre a Biblioteca
Escolar—Centro de
Recursos Educativos e
todos os possíveis
utilizadores/dinamizadores.
Porque sem a participação,
colaboração e envolvimento de todos os que integram a comunidade
educativa, este espaço
empobrece-se e não é
possível tirar o melhor
partido das suas
potencialidades.
Porque queremos apostar
cada vez mais na partilha,
o boletim BEm CREscer
faz parte do conjunto de
iniciativas de divulgação
previsto para este ano
lectivo (como são a Página
na Internet BE-CRE, os
blogues da Equipa
Responsável e dos
Amigos da Biblioteca...) e
tem como objectivo
principal assegurar a
informação, em suporte
escrito (e digital, na página
da Internet da BE-CRE) à
Comunidade Educativa
sobre todas as questões
relacionadas com este
espaço:
- actividades de animação;
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- fundo documental
existente e em preparação;
- informatização do acervo
- aquisições;
- materiais produzidos;
- iniciativas diversas;
- relato de experiências
pedagógicas decorridas na
BE-CRE ou sugestões de
actividades;
- formação de utilizadores
- formação de monitores
- divulgação de recursos
úteis em diversos suportes;
- outros…
Tem ainda como objectivo
promover a motivação para
a utilização da BE-CRE de
diferentes maneiras e
pretende ser uma forma de
contribuir para o empenho
de todos na sua animação,
contribuindo igualmente
para a formação de
utilizadores.
A periodicidade do boletim
(gostaríamos que fosse
mensal) dependerá da
vossa resposta aos
desafios lançados
e do tempo disponível para
todas as actividades que
desejamos concretizar.
Esta publicação, e as que
se lhe seguirem, procurará

ser o mapa que aponta o
tesouro, a bússola que ajuda
a encontrar caminhos,
Sherazade contando
histórias, Capuchinho
fazendo perguntas, Júlio
Verne antecipando o futuro,
Nautilus navegando, Bela
Adormecida acordando,
Aladino pedindo, Bruxos e
Fadas casando...
Com a saída deste primeiro
número aproveitamos para
assinalar e celebrar o Dia

Internacional das
Bibliotecas Escolares.
(pode ter-se acesso à versão
electrónica deste boletim na
página da BE-CRE:
http://creazeitao.googlepages.com)

BEm CREscer está ao
alcance de todos.
Partam connosco à
descoberta da Biblioteca
Escolar—Centro de
Recursos Educativos do
Agrupamento Vertical de
Escolas de Azeitão!
Há um mundo de
aventuras à espreita...
Venham daí!
A equipa
(Apresentamo-nos na pág. 4)

B I B LI OTE CA S E S C O LAR E S
ONDE O FUTURO MORA...

Dia Internacional das
Bibliotecas Escolares
Tema:

Ler. Saber. Fazer

O primeiro Dia
Internacional das
Bibliotecas Escolares foi
celebrado em 18 de
Outubro de 1999, com o
tema “Um dia na vida...”.
Inicialmente pretendia-se
(Continua na pág. 2)
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LEITURAS (continuação)
Qualquer medida destinada a
desenvolver os meios disponíveis
de acesso à informação na
escola, bem como a capacidade
de alunos e professores a
utilizarem com fins educativos,
deve ser vista sempre como uma
inovação pedagógica à escala de
todo o estabelecimento de ensino.
Só pode ser concretizada se se
traduzir em mudanças efectivas
quer das estruturas existentes
(espaços, organização
pedagógica) quer dos
comportamento dos professores
(conteúdos e métodos de ensino)
e dos alunos (relação com o
saber, tarefas e processos de
trabalho).
A biblioteca escolar, entendida
como centro multimédia onde a
informação com fins educativos é
tratada, integrada, disponibilizada
e produzida em diferentes
suportes (...), constitui, por isso
mesmo, um dos principais
recursos para o desenvolvimento
curricular. Constitui igualmente um
recurso privilegiado na promoção
da leitura lúdica, nomeadamente
de obras literárias e de ficção
ajustadas à idade dos alunos. (..)

ANEXO 5 — Canário, R. et alia
Mediatecas Escolares.
Génese e desenvolvimento de
uma inovação. Lisboa:IIE.
(...) Pesquisar informação,
identificá-la, proceder à sua
triagem e avaliação, síntese,
proceder à sua reorganização,
apresentar e comunicar essa
informação, sob a forma de novos
suportes, constituem
procedimentos que caracterizam
uma “nova pedagogia” que a
mediateca facilita e favorece,
nomeadamente:
- permitindo o acesso livre, e
permanente, a um conjunto
documental que é necessário
aprender a interrogar:
- introduzindo na escola, pela
diversidade dos suportes, a
pluralidade das linguagens;
-relativizando o papel do professor
(e por conseguinte da “aula”) que
passa a ser um recurso entre
outros possíveis;
-favorecendo o trabalho pessoal e
em pequeno grupo;
-contribuindo para
descompartimentar o saber,
tradicionalmente repartido pelos
vários campos disciplinares;
-contribuindo para quebrar o
isolamento da instituição escolar
relativamente à comunidade local;
(...)

(A escola) poderá, assim,
desempenhar uma importante
função formativa,
desenvolvendo nos alunos uma
capacidade de análise crítica
(...).

GOSTO DA BIBLIOTECA ESCOLAR
CENTRO DE RECURSOS...

1º Ciclo
...lemos muito (Filipa) ... há
internet (David) ... gosto de
ouvir as histórias (Joana M.)
... contam histórias bonitas e
posso levar livros para casa
(Rafael) ... ela é bonita (André)
...porque fazemos trabalhos
(JoanaS.) ... é muito calminho
(Rita) ... porque tem
computador (Bia)
... porque tem livros (Joana N)
... porque gosto muito das
histórias (Mariana)
... contam histórias muito
bonitas e tem uma decoração
muito gira (Afonso)
... tem livros divertidos,
professoras queridas e
fazemos milhares de coisas!
(Raquel)
... posso consultar livros
interesssantes, aprender mais
coisas além das aulas, ir à
internet, fazer textos no
computador e muitas outras
coisas (Adelaide)
...posso jogar no computador
(Gonçalo) ... tem:
computadores, internet,
vídeos, máquina fotográfica,
impressora (Cláudia)
... posso ouvir música (Ana
Catarina)
... gosto de ler livros (Francisco)
...posso brincar (Diogo)
...lá ouço histórias ...faço jogos
... gosto de mexer no
computador ... tem histórias
que a gente pode levar para
casa ... fazemos trabalhos e
requisitamos livros
... gosto de fazer livros,
estudar no computador e de
fazer pássaros
2º Ciclo
... tem livros interessantes
(Bruno M)
... tem muitas coisas para se
fazer ... É um espaço bastante

PORQUE:

rico em inovações,
computadores, livros, jogos... E
acho que é um lugar onde nós
nos sentimos bem!! (Inês N) ...dá
para descansar, jogar, pesquisar
e falar... Mas muito baixo!
(Helena C) ... tem jogos
divertidos, livros e
compurtadores (Ana C) ... É lá
que eu me divirto (Vicente) ...
Porque tem livros interessantes
e jogos muito engraçados
(Bernardo B) ... Posso ler sem
barulho (M Beatriz) ... é o único
sítio intelectual e que dá para
trabalhar a cabeça (Francisco
M) ... Tem coisas novas para
descobrir, computadores e livros
interessantes (Marco F) ... tem
jogos divertidos, é um espaço
agradável e silencioso, tem
muitos livros (Teresa B) ... É o
único sítio para estudar
(Benny) ... tem imensas
actividades giras e pessoas
simpáticas (Carlota e Isabel) ... É
onde os amigos se reúnem para
conversar e jogar
3º C
... conhecemos livros novos e
autores e vamos viajando pelo
mundo dos livros (Ecaterina)
... é um local calmo e acolhedor
(Rute) ... é um lugar onde os
livros suspiram histórias e nos
transmitem emoções. E onde
podemos deixar a nossa
imaginação voar (Suse P) ... é
um lugar onde se respira
sabedoria (Emília) ... posso
aprender a estudar calmamente
(Vanessa F) ... é uma porta
aberta para o mundo, alarga-nos
horizontes e enriquece-nos
enquanto pessoas (Linda C) ...
porque as prateleiras
transbordam de sabedoria
(Mariana) ...estou rodeada por
letras, livros, conhecimento

(

C O N T I N U A Ç Ã O

)

(Magda) ...podemos entrar no
mundo da fantasia (Tatiana) ...
posso pesquisar, fazer TPC, ler
livros de todo o género, rever
trabalhos e experiências das
aulas (João M) ...posso
concentrar-me numa leitura e
adormecer num mundo
imaginário (João C) ...é um
lugar arrumado e silencioso e
tem uns bons livros para ler.
Gosto de estudar lá. É um lugar
onde sinto inspiração (Tiago
F) ... é arejada, arrumada e
porque as pessoas que lá
trabalham são muito simpáticas
(Liliana D) ...abre-me os
caminhos para a sabedoria. É
onde posso mergulhar num
profundo silêncio. (Joana C)
...dá-nos a possibilidade de
requisitar livros e de lá estudar
(Matilde)...eu gosto do CRE,
mas não sei porquê (Nuno B) ...
é um bom sítio para estar, onde
se pode estar, vou para lá para
estudar e não para brincar
(Débora) ... Há lá muitas coisas
para fazer (Gonçalo N) ... É um
local onde podemos estudar,
requisitar e ler livros e podemos
pesquisar na internet (Cátia
P) ...ler estudar e aprender faz
parte da nossa vida e para isso
é preciso um sítio amigo para
nos ajudar a brincar e a estudar
(Joana M) ... Pode-se estudar,
ler, navegar na net, jogar jogos
de engenho e muito mais!

BIBLIOTECAS ESCOLARES
ONDE O FUTURO MORA...

que fosse celebrado na
terceira segunda-feira de
Outubro, mas acabou por se
fixar o dia na quarta
segunda-feira desse mesmo
mês, a partir do ano de 2005.
Este dia é celebrado em todo
o mundo e existe um sítio na
Internet onde é centralizada
toda a informação
relacionada com as
actividades de celebração:
http://www.iasl-slo.org/
Este boletim faz parte da
celebração na nossa escola

deste dia tão especial.
Nesta sociedade a que
tantas vezes se chama
sociedade da informação, a
Biblioteca Escolar-Centro de
Recursos é um espaço
privilegiado de
aprendizagem do uso
adequado dessa informação.
Um dos grandes objectivos
da biblioteca escolar é
hoje orientar os alunos de
modo a que estes aprendam
a manusear a informação ao
longo da sua vida. Mas é,
também, um espaço de lazer

e prazer onde o futuro mora
e a aventura da descoberta
espreita a toda a hora. É
onde se escondem os
tesouros no fim do arco-íris.
Aprender a aprender é para
toda a vida... Todas as
idades são boas para treinar
a difícil arte de navegar por
entre tanta informação ao
nosso alcance, sendo
capazes de seleccionar
aquela que nos leva ao
conhecimento...
Não deixem a vossa BE na
prateleira!

BEm CREscer

http://creazeitao.googlepages.com/

PLA N O NAC IONA L

DE

LEITURA

http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt/

Em Junho de 2006, foi lançado
um Plano Nacional de Leitura que
tem como objectivo central elevar
os níveis de literacia dos portugueses e colocar o país a par dos
nossos parceiros europeus.
O Plano Nacional de Leitura é
uma iniciativa do Governo da
responsabilidade do Ministério da
Educação, em articulação com o
Ministério da Cultura e o Gabinete do Ministro dos Assuntos
Parlamentares.
Constitui uma resposta institucional à preocupação pelos níveis
de literacia da população em
geral e em particular dos jovens,

significativamente inferiores à
média europeia.
Concretiza-se num conjunto de
medidas destinadas a promover
o desenvolvimento de competências nos domínios da leitura
e da escrita, bem como o
alargamento e aprofundamento
dos hábitos de leitura, designadamente entre a população
escolar.
Adopta uma estratégia faseada,
devendo abranger os diferentes
sectores da população. Para
cada fase, de cinco anos, são
identificados públicos alvo
privilegiados.
Será tecnicamente fundamentado por um conjunto de
estudos (...). Os programas
nucleares são os seguintes:
· Promoção da leitura diária em
Jardins-de-infância e Escolas
de 1º e 2º Ciclos nas salas de
aula
· Promoção da leitura em
contexto familiar
· Promoção da leitura em

bibliotecas públicas e noutros
contextos sociais
· Lançamento de campanhas
de sensibilização da opinião
pública, de programas de
informação e recreativos
centrados no livro e na leitura.
Para assegurar a comunicação
dos programas e a interacção
de escolas, bibliotecas e outras
entidades envolvidas, o Plano
dispõe de um site http://www.
planonacionaldeleitura.gov.pt/ ,
com orientações de leitura
para cada idade e
instrumentos metodológicos
destinados a educadores,
professores, pais,
bibliotecários, mediadores e
animadores e eventuais
voluntários. Serão também
disponibilizadas acções de
formação presenciais e on-line
dirigidas a educadores,
professores, mediadores,
voluntários.
O PNL envolve todos!

SUGESTÃO DE LEITURA NA BE—CRE
ESTRANHÕES

E

José Eduardo Agualusa,
Henrique Cayatte,
Dom Quixote 2000.
Descrição da editora:

Um inventor de coisas
impossíveis: formigas
mecânicas, pássaros a
vapor, sapatos voadores,
aparelhos de produzir
espirros, estranhões e
bizarrocos e outros seres
sem exemplo. Camelos

BIZARROCOS
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Alguém
disse:

Um livro
deve ser o
machado
que quebra
o mar
gelado em
nós

(A PARTIR DOS 8 ANOS)

sábios, uma menina de
peluche, a rainha das
borboletas. Um país onde
tudo acontece ao contrário,
os rios correm do mar para
a nascente, e os gatos são
do tamanho de bois. O
nascimento do primeiro
pirilampo do mundo. Uma
menina que queria ser
maçã. Neste livro de José
Eduardo Agualusa e
Henrique Cayatte cabem

os prodígios todos que
cabem nos sonhos (...)

Franz Kafka
http://pt.wikipedia.org/
wiki/Franz_Kafka

Na recepção aos alunos do
5º ano no CRE levantámos
um bocadinho o véu para
abrir o apetite...

U M A B I B L I OT E C A S Ó
Uma biblioteca só
não chega. São precisas mais.
Bando de andorinhas. Bando de pardais.
Uma biblioteca só, sente-se sozinha
definha
enche-se de pó.
Uma biblioteca só sorri
com olhos por dentro dos tesouros
dentro de si.
Vá lá. Vai lá. Deixa-a sorrir. Partilhar.
Chover dentro de ti tudo o que tem para dar.
3za éme

Citações retiradas de:
O Citador
http://www.citador.pt/

Provérbios
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O nosso Centro de Recursos Educativos?

Agrupamento Vertical
de Escolas de Azeitão

Biblioteca Escolar
Centro de Recursos
Educativos

Equipa responsável
Biblioteca Escolar
Centro de Recursos
Professores:
Teresa Marques
(coordenadora — EB 2,3)

Cristina Miquelino
(coordenadora — EB 1)

Teresa Lobato Lopes
Cecília Figueiredo
Conceição Carinhas
Auxiliar de Acção
Educativa:
Isabel Gonçalves

Ver para CREr (CREiam que vai valer a pena!)

CREsce a idade, CREsce a maldade
(Não aCREditamos que seja verdade.)

Provérbios
Sabiam que

- A palavra Biblioteca é de origem grega, composta por duas palavras, cofre e livro, o que significa num
sentido restrito o lugar onde os livros são guardados?
- O mais antigo suporte de escrita terá sido de pedra?
- Que a Biblioteca é o principal meio de dar a todos livre acesso ao tesouro dos pensamentos e das
ideias? (Pesquisa feita na BE pelo 9ºD - Livro de M.C. Prates, ver recursos)

R

E C U R S O S

Calixto,J.A., (1996). A Biblioteca Escolar,
Lisboa, Caminho
Machado, J.P.2005). O Grande Livro dos
Provérbios, Lisboa, Ed. Notícias
Prates,M.C., (1985). Noções de
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PROFESSORES
COLABORADORES:
Cátia Sousa
Carlos Filipe
Paula Branco
Joaquim Fonseca
(e todos os que dão apoio
na BE-CRE)

Veiga,I., Barroso,C., Calixto,J.A.,
Calçada,T. e Gaspar,T (1996). Lançar a
Rede de Bibliotecas Escolares,
Ministério da Educação

Plano Nacional de Leitura
http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt/
BE-CRE do A V E de Azeitão
http://creazeitao.googlepages.com
International Association of School
Librarianship
http://www.iasl-slo.org/
O citador
http://www.citador.pt/
Clipart do office
http://office.microsoft.com/clipart/

Agualusa, J.E. e Cayatte, H.
(2000). Estranhões e
Bizarrocos, Porto,
D. Quixote

PRÉMIO NOBEL DA LITERATURA – 2006
Orhan Pamuk
http://creazeitao.googlepages.com/NOBELLITERATURA.doc
Todos estes recursos podem ser consultados na BE- CRE do Agrupamento

