
Balanço do PA da Biblioteca Escolar (2018-19) 

O plano de atividades da biblioteca cumpriu os seus objetivos iniciais tendo em conta os 

parâmetros da sua ação nas áreas de “apoio ao currículo e formação para as literacias”, 

“criação e promoção da competência leitora e dos hábitos de leitura”, “promoção de 

atividades e projetos de treino e melhoria das capacidades associadas à leitura”, 

“desenvolvimento de projetos e parcerias exteriores ao Agrupamento e com o envolvimento 

da comunidade escolar e local” e “gestão da coleção, dos recursos humanos e materiais”.   

Estavam previstas 21 atividades/projetos. Destacamos as/os que se desenvolveram de forma 

articulada com docentes de diferentes áreas disciplinares e com projetos nacionais em que o 

Agrupamento esteve envolvido.  

A biblioteca escolar continuou a coordenar dois projetos no AEP que se articulam com o 

currículo e a sala de aula e que tiveram o segundo ano de implementação: “Portel Digit@l 

Talking” – Ideias com Mérito/RBE e o Projeto Leituras d’Oriente e d’Ocidente (LOO-PNL) – “De 

Portel a Lorosae: o (re)encontro com o Oriente”. O primeiro projeto desenvolveu-se em 

colaboração com as professoras de Inglês do 1º e 2º ciclo e com as duas professoras de Oferta 

Complementar das quatro turmas de 7º/8ºano, que lecionavam a Oficina de Oralidade (Inglês 

e Espanhol). Foram desenvolvidas seis atividades, com várias sessões de trabalho colaborativo 

entre a biblioteca e a sala de aula, com o objetivo principal de melhorar a competências da 

oralidade nas línguas estrangeiras através de estratégias que envolviam literacia digital (ver: 

https://porteldigitaltalking.blogspot.com ) O segundo projeto desenvolveu-se na turma do 9ºA 

e, neste 2º ano, articulou as disciplinas de Português, História e Espanhol (ver: 

https://deportelalorosae.blogspot.com/). 

Neste ano letivo, o AEP teve, no âmbito do Ler+ Mar, um projeto financiado pelo PNL que foi 

coordenado pela Biblioteca Escolar: “Em Portel há MAR (Mobilizar, Agir e redescobrir)”. Numa 

perspetiva de flexibilidade curricular, o tema Mar foi aprofundado através das dimensões: 

literária, ambiental e histórica e, ao longo deste ano letivo, o projeto permitiu fazer diferentes 

“leituras” sobre o Mar. O seu desenvolvimento constituiu uma importante estratégia no nosso 

Agrupamento, não só pela transversalidade entre áreas curriculares e diferentes níveis de 

ensino que se cruzaram em diferentes atividades/ações que envolveram a leitura , mas 

também pela articulação entre turmas de diferentes escolas (Centro Escolar de Portel, EB1/JI 

de Monte do Trigo e EB 2,3 D. João de Portel) e contou com a colaboração de vários parceiros 

(Biblioteca Escolar, Pais e Enc. de Ed., Biblioteca Municipal, Câmara Municipal, Direção Geral 

da Política do Mar). Alcançaram-se todos os objetivos iniciais na promoção da literacia dos 

oceanos junto dos alunos, dos professores e da comunidade local, contribuindo para uma 

sociedade mais informada e sensibilizada para os recursos e potencialidades do mar. 

Lançaram-se diferentes desafios e, através das atividades que envolveram a comunidade, 

consciencializaram-se as famílias para as questões relacionadas com a preservação das 

espécies e com a poluição marítima. Este projeto permitiu assim que os nossos alunos 

repensassem os seus hábitos, propusessem soluções e se mobilizassem para “agitar as 

consciências” numa comunidade que, apesar de viver longe do Mar, deve exercer uma 

cidadania consciente na área ambiental. (ver: https://emportelhamar.blogspot.com/ ) 
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A biblioteca participou também no “Histórias cheias de Lobos”, um projeto de leitura da turma 

3º A, que envolveu diferentes áreas curriculares (português, estudo do meio, inglês, expressão 

dramática, expressão plástica e as TIC) e no projeto do Departamento Curricular do Pré-

escolar: “Sr. Dragão dá licença? Em que história estou?”, que envolveu cerca de 60 crianças, 6 

educadoras e permitiu a promoção do livro e da leitura em articulação com as diferentes áreas 

de conteúdo da educação pré-escolar (Formação Pessoal e Social, Expressão e Comunicação e 

Conhecimento do Mundo). 

Com o projeto “Ler+Digital”, a biblioteca produziu materiais de apoio à utilização de 

ferramentas digitais adequadas à diversificação de estratégias e como recurso educativo. Este 

projeto desenvolveu-se em articulação com o projeto “Ler+ para crescer”, “Ler+ Mar”, 

“Histórias cheias de Lobos”. Foram produzidas duas histórias em formato vídeo: “Ombela – a 

origem das chuvas”, “Hear me, I'm a Poet! – Inglês” (1º ciclo). Realizaram-se também 3 

atividades com recurso à App Kahoot para as obras de leitura obrigatória (2ºciclo), 2 atividades 

com recurso à App Padlet: “Os livros que já lemos”, “No poder da palavra: a liberdade” (1º e 3º 

ciclos).  

Em articulação com a disciplina de português de 5ºano, a biblioteca desenvolveu a atividade 

“As fábulas na biblioteca escolar”. Os objetivos desta atividade foram plenamente atingidos e 

as atividades desenvolvidas, com os alunos das três turmas, permitiram a realização de 

trabalhos em formato vídeo, cujo impacto nas aprendizagem e capacidades foi bastante 

positivo, quer no âmbito da leitura e da escrita (reconto) quer da utilização das tecnologias 

digitais.  

A biblioteca desenvolve há cinco anos o projeto “Ler+ para crescer”, para o qual planificou e 

concretizou neste ano 12 atividades de promoção do livro, da leitura ou de apoio ao currículo. 

Os objetivos inicialmente previstos foram atingidos de forma muito satisfatória pelo número 

de alunos e professores envolvidos, pela diversidade de obras e temáticas trabalhadas e pelas 

diferentes estratégias de implementação utilizadas. O desenvolvimento deste projeto 

articulou-se com outros de âmbito nacional como a Semana da Leitura, Ler+ Mar “Em Portel há 

MAR (Mobilizar, Agir e redescobrir)” ou com os projetos de departamento “Sr. Dragão, dá 

licença? Em que história estou?” ou de turma “Histórias cheias de Lobos”. 

Também no âmbito da promoção da leitura, a Biblioteca organizou e promoveu a participação 

do Agrupamento no Concurso Nacional de Leitura 2019 (1ª, 2ª e 3ª fase- 3º ciclo). A 

participação do nosso AEP no Concurso do PNL voltou a envolver, neste ano, alunos dos 3 anos 

do 3º ciclo.  A 1ª fase do concurso foi organizada pela Biblioteca Escolar em articulação com o 

Departamento de Línguas/ grupo de Português. 44 alunos prestaram provas escritas e 9 

semifinalistas prestaram a prova oral. Foi selecionado um representante do AEP para 2ª fase 

do Concurso. A fase distrital, organizada pela Biblioteca Municipal de Viana do Alentejo. Todos 

os objetivos foram alcançados e desenvolvidos de forma bastante satisfatória, dado o 

envolvimento, participação e empenho demonstrado por alunos e professores e pelos 

resultados obtidos (1º lugar na categoria 3ºciclo, representação do concelho e da 

intermunicipal na fase final em Braga).   

Destacamos também a organização, em parceria com a Biblioteca Municipal /Câmara 

Municipal de Portel, da 3ªedição do concurso concelhio LERPortel, que contou com a 



participação de 262 alunos. Estas atividades promoveram o livro e a leitura nas suas mais 

diversas vertentes (em voz alta, partilhada, com animação, ligada a outras literacias). Os 

resultados obtidos foram muito positivos e envolveram todos os alunos do Agrupamento.  

Quanto ao projeto de colaboração com o Departamento de SEAE, "Colaboradores da 

biblioteca", a aluna integrada neste projeto desenvolveu todas as atividades previstas no seu 

plano de trabalho e foi integrada em diferentes tarefas (organização do espaço, atualização de 

antivírus nos computadores, apoio na concretização de atividades, apoio ao empréstimo).  

Na ação “Bibliotecas em Rede”, a mesma foi implementada com sucesso pela estreita 

colaboração das Bibliotecas (Municipal e Escolares do cencelho) no empréstimo de fundo 

documental, na organização do Concurso Concelhio de Leitura - LerPortel, onde participaram 

todos os alunos do AEP e na atividade de transição dos alunos do 4ºano para o 2º ciclo. Ainda 

neste âmbito, foi desenvolvido um trabalho em parceria com as Bibliotecas Escolares de Viana 

do Alentejo e do AE Manuel Ferreira Patrício, que terminou com a apresentação de trabalhos 

realizados a partir da obra “Ombela- a origem das chuvas” (turma A do 4º ano). 

Quanto à colaboração com o PES, a biblioteca realizou uma atividade no âmbito do projeto 

“SOBE- saúde oral e biblioteca escolar”, em articulação com a disciplina de Cidadania e 

Desenvolvimento. Foi preparada uma atividade de sensibilização para as questões da saúde 

oral pelos alunos do 8ºA na referida disciplina e aplicada aos alunos do 1º ciclo do Centro 

Escolar. Foi ainda preparado um jogo sobre saúde oral que será aplicado no próximo ano 

letivo.  O balanço foi bastante satisfatório. 

 

 


