
Dia da Biblioteca Escolar 

 

O Dia da Biblioteca Escolar é 

celebrado na quarta segunda-feira 

do mês de outubro. 

Este dia tem como objetivo 

destacar a importância das 

bibliotecas escolares na educação, 

assim como promover o gosto pela 

leitura. 

A data foi comemorada pela 

primeira vez em outubro de 1999. 

Para comemorar este dia alguns alunos do nosso 

agrupamento foram convidados a completar a 

frase: “A minha biblioteca é…” e os seus trabalhos 

foram expostos nas bibliotecas. 

Registamos aqui algumas das suas deias … muitas 

mais estão expostas.  

A minha biblioteca é: 

- Uma casa cheia de livros e um universo cheio de 

histórias 

- Uma extensão da memória e 

imaginação 

- Onde podemos aprender e 

um lugar acolhedor para nos 

divertirmos com os nossos 

amigos 

- Ganhar asas para mundos 

desconhecidos 

- Sonhar e mergulhar no 

mundo do conhecimento, da 

aventura e da fantasia 



- Um lugar onde posso: Estudar, 

Pesquisar, Escrever, Ler, Ajudar, 

Partilhar, Aprender, Cooperar, 

Conviver, Socializar… 

- Um arquivo de pensamentos e 

mundos desconhecidos. 

- Um lugar mágico e sem fim, com 

livros para todos os gostos  

- Um local onde podemos aprender, 

jogar, ver filmes, estudar e passar 

tempo juntos. 

Sempre que damos a palavra aos 

nossos jovens somos surpreendidos. 

Ninguém define melhor as nossas 

bibliotecas do que eles. 

As bibliotecas escolares 

disponibilizam para toda a 

comunidade escolar e educativa 

acesso físico e virtual à informação 

e a um conjunto de serviços.  

Esperamos que estas contribuam   

para a formação de cidadãos 

responsáveis, autónomos, com 

espirito crítico, solidários, com 

respeito pelos outros e 

utilizadores efetivos da informação, com capacidades de aprendizagem autónoma ao longo 

da vida. 

Na Escola de Tangil, como tem sido hábito, houve troca de leituras entre todas as turmas. 

Este ano, os textos que foram lidos pelos alunos fizeram alusão ao tema da paz e harmonia 

globais. 

Os Professores Bibliotecários 

Fernando Magalhães 

Maria de Deus Gonçalves 


