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ÁREAS NUCLEARES DO TRABALHO DA BIBLIOTECA ESCOLAR 

 

 modelo de ação da Biblioteca Escolar estrutura-

se em quatro domínios:  

- Domínio A Currículo, literacias e aprendizagem; 

- Domínio B Leitura e literacia; 

- Domínio C Projetos e parcerias; 

- Domínio D Gestão da biblioteca escolar. 

Os domínios representam as áreas essenciais que 

permitem que a biblioteca cumpra, de forma 

adequada, os pressupostos e objetivos que suportam a 

sua atividade no processo educativo. 

O domínio A realça o trabalho e o contributo da 

biblioteca na vertente pedagógica e curricular. A 

biblioteca deverá contribuir para a utilização de novas práticas docentes, de novos recursos e 

de novas estratégias de ensino/aprendizagem. O trabalho colaborativo e articulado com os 

docentes e a utilização da biblioteca como lugar de aprendizagem é fundamental e contribuirá 

para a melhoria dos resultados escolares e para o combate a exclusão. As bibliotecas escolares 

devem induzir novas modalidades de uso e de trabalho escolar, individual e autónomo, em 

pequenos grupos e com as turmas, quer em contexto letivo, quer em contexto não letivo. 

Apelamos, por isso, aos docentes que reforcem a articulação entre a biblioteca e o trabalho na 

sala de aula. Planifiquem e/ou planeiem atividades com a biblioteca. Levem os alunos à 

biblioteca, em atividades letivas, para realizarem trabalhos de pesquisa, consultarem obras de 

referência, utilizarem os computadores, verem vídeos, etc.. Selecionem e requisitem materiais 

da biblioteca para a sala de aula. Utilizem os recursos, serviços e tecnologias da biblioteca para 

o enriquecimento do currículo e das práticas docentes.  

O domínio B destaca o trabalho da biblioteca na promoção da leitura. A leitura orientada e 

recreativa é considerada uma área de intervenção de particular importância, dada a sua 

natureza estruturante no percurso formativo dos alunos. 

As bibliotecas escolares proporcionam o contacto estreito e regular com o livro e a prática da 

leitura, o que permite desenvolver a competência leitora nos alunos, contribuindo para a 

melhoria qualitativa das aprendizagens, sendo, por isso, determinante nos percursos escolar e 

educativo dos alunos. 

O 



Para melhorar a 

capacidade leitora dos 

alunos, as bibliotecas 

escolares têm, dentro do 

possível, promovido uma 

contínua atualização do 

seu espólio, adquirindo 

novos livros, DVDs e 

publicações periódicas; 

publicitado a obra de 

vários autores que fazem 

parte do seu espólio; 

promovido, quer o empréstimo domiciliário, quer empréstimos para sala de aula, para leitura 

orientada/recreativa; realizado várias atividades como Concursos literários, encontro com 

escritores, exposições; dinamizado o Blog “Os Meus Livros”, integrado no portal do 

agrupamento; comemorando efemérides ligadas à leitura; realizando a atividade “Leitor do 

Ano”, etc..  

O domínio C incide no trabalho e na projeção da biblioteca para lá dos muros da escola, 

através do estabelecimento de parcerias com outras escolas, bibliotecas e entidades locais e 

nacionais e da interação com os pais, encarregados de educação e famílias. Estas parcerias têm 

permitido rentabilizar estruturas, equipamentos e recursos e aumentar a intervenção da 

biblioteca na comunidade educativa. 

No âmbito deste domínio, as bibliotecas escolares têm tido uma representação regular em 

reuniões do SABE (Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares) com o objetivo de articular 

estratégias de atuação e planificar atividades comuns: organização de concursos, encontro 

com autores, realização de colóquios/seminários, exposições, apoio técnico, etc. e em reuniões 

promovidas pela RBE (Rede de Bibliotecas Escolares). 

Foi feita a divulgação da abertura da Biblioteca Escolar e das suas atividades à comunidade 

local, através da distribuição do guião de utilizador aos novos alunos das escolas e através do 

portal do agrupamento. Contudo, a vinda dos pais/EE à BE, assim como o nível de participação 

nos eventos culturais é, ainda, muito pequeno. 

 O domínio D é dedicado às atividades de gestão dos serviços e recursos da biblioteca escolar, 

no sentido de assegurar um bom funcionamento e dar resposta às necessidades da escola e 

dos utilizadores. Para uma biblioteca escolar poder realizar a sua função, é fundamental a 

existência de condições materiais, humanas e financeiras adequadas, bem como a 



implementação de práticas de avaliação e melhoria continuas. No âmbito deste domínio seria 

importante incrementar a verba anual a atribuir às bibliotecas escolares, quer para atualização 

da coleção, quer para a dinamização de atividades culturais, embora a situação de crise que o 

país atravessa não ajude muito, e incentivar a colaboração dos pais na organização de eventos 

culturais. O catálogo das bibliotecas das escolas Secundária, Deu-la-Deu Martins e de Tangil já 

está disponível online no portal do agrupamento e muito brevemente estará disponível 

também no portal oficial da Câmara Municipal de Monção. 

As escolas necessitam de bibliotecas sólidas, capazes de ensinar e apoiar os alunos na 

obtenção de bons resultados escolares e no domínio das literacias indispensáveis para o 

futuro. 

O Professor Bibliotecário 

Fernando Magalhães 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


