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A BIBLIOTECA ESCOLAR NO PLANO DE
AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DIGITAL
DA ESCOLA
Por RBE (Rede de Bibliotecas Escolares)

A tecnologia digital mudou a forma com trabalhamos, aprendemos e
comunicamos. Ciente disto, a União Europeia definiu uma estratégia que
visa apoiar esta mudança, quer junto dos cidadãos, quer das organizações,
assegurando que a tecnologia está ao serviço das pessoas e que contribui
para a melhoria do seu dia a dia.
As escolas fazem parte desta estratégia, tendo sido apresentado, pela
Comissão Europeia, o Plano de Ação para a Educação Digital (2021-2027)
que pretende criar as condições para que a educação digital na Europa seja
“de alta qualidade, inclusiva e acessível”.
As bibliotecas escolares têm vindo a posicionar-se estrategicamente nesta
mudança de paradigma que caracteriza a aprendizagem na era digital,
pelo que se constituem como parceiras por excelência dos decisores e dos
professores, quer contribuindo para a criação dos Planos de Ação de
Desenvolvimento Digital, quer no apoio à capacitação de professores e
alunos.
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SEGURANÇA DIGITAL
Com o crescimento da presença do digital no nosso dia a dia,
cresce também a nossa preocupação com questões
relacionadas com a segurança dos utilizadores.
Deste modo, as Bibliotecas do Agrupamento têm vindo a
desenvolver um conjunto de atividades com vista a sensibilizar
para a adoção de comportamentos seguros na Internet.

MÊS EUROPEU DA CIBERSEGURANÇA
Assinalámos em outubro O Mês Europeu da Cibersegurança (European Cyber Security Month ECSM).
“Cibersecurity is a shared responsability” foi o mote para a iniciativa deste ano, que visou
implementar as boas práticas para a utilização do ciberespaço. Neste sentido, esta atividade
teve como objetivo sensibilizar para os comportamentos que se deve ter no que respeita à
segurança "online", de forma a prevenir eventuais ameaças no ciberespaço.
Durante este mês, em articulação com a disciplina de Tecnologias da Informação e da
Comunicação (TIC), lançámos vários desafios aos nossos alunos para ficarem a saber mais sobre:
Roubo de Identidade Online; Pirataria Informática; Síndrome de FoMO e Pessoas Tóxicas.

COMO FAZER UM TRABALHO DE PESQUISA
De 31 de janeiro a 4 de fevereiro, em
articulação com a disciplina de TIC, foram
dinamizadas sessões de literacia da
informação para as turmas do 6.º ano, nas
quais foram abordados os direitos de autor
e a validação de páginas eletrónicas.
Prima a imagem para ver a apresentação.

INTERNET MAIS SEGURA
A Biblioteca Escolar e o Serviço de Psicologia e
Orientação, em articulação com a Escola Segura,
organizaram sessões de sensibilização sobre
Segurança na Internet para alunos do 2.º ciclo, onde
foram abordados diversos comportamentos de risco
"online" e sugeridas estratégias para se manter em
segurança.

HORA DO CONTO
Em fevereiro, a partir da exploração do conto "A namorada japonesa do meu avô", de José
Fanha, abordámos algumas questões de segurança relacionadas com a utilização das redes
sociais.
BIBLIOTECAS DO AGRUPAMENTO DE VALADARES

FEVEREIRO DE 2022

BOLETIM INFORMATIVO

OUTUBRO
MÊS INTERNACIONAL DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES
Outubro é o Mês Internacional das Bibliotecas Escolares (MIBE), uma oportunidade para as
bibliotecas de todo o mundo darem a conhecer o trabalho que desenvolvem e os serviços que
disponibilizam aos seus utilizadores.
O tema do MIBE 2021, “Contos de fadas e contos tradicionais de todo o mundo” inspirou a Hora
do Conto e diversas atividades.

FORMAÇÃO DE UTILIZADORES
Convidámos as professoras de Português e as suas turmas
do 5.º ano a visitar a Biblioteca. Demos a conhecer o espaço,
fazendo várias sugestões de livros para requisição
domiciliária.
Apresentámos também o blogue das Bibliotecas do nosso
agrupamento e convidámos os alunos a explorarem os
inúmeros recursos digitais que aí vamos publicando.

ESCAPE ROOM
Partindo da audição do conto "Hansel e Gretel" dos irmãos Grimm, e em articulação com a
disciplina de Português, desafiámos os alunos do 6.º ano a participar num jogo digital interativo
(Escape Room).
O desafio consistia em resolver uma série de questões/enigmas para ajudar os protagonistas
desta história a escapar da casa da bruxa malvada, onde se encontravam presos, tal como
acontecia na história original.

DESAFIO DE ESCRITA CRIATIVA
E se as personagens dos contos tradicionais pudessem usar as novas
tecnologias? Será que as iriam utilizar para se livrarem dos vilões das
suas histórias ou, pelo contrário, iriam distrair-se nas redes sociais e a
história iria terminar mesmo mal?
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OUTUBRO
HORA DO CONTO SEMANAL
A partir do mês de outubro, as Bibliotecas do Agrupamento dinamizaram sessões da Hora do
Conto nas escolas.
Destacámos aqui apenas alguns desses momentos.

EM OUTUBRO VAMOS FALAR SOBRE...
Numa atividade conjunta, a equipa Juntos Vamos* organizou várias atividades, durante o mês
de outubro, sob o mote "Em outubro, juntos vamos falar sobre… saúde mental, alimentação e
atividade física”. A Biblioteca criou e disponibilizou uma apresentação interativa para apoiar o
desenvolvimento de algumas dessas atividades, que poderá ser experimentada abaixo.
*Apoio Tutorial Específico, Biblioteca Escolar, Cidadania e Desenvolvimento, Complemento à Educação Artística,
Projeto de Promoção e Educação para a Saúde e Serviço de Psicologia e Orientação
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NOVEMBRO
CENTENÁRIO DE JOSÉ SARAMAGO
No dia 16 de novembro, teve início a comemoração oficial do Centenário de José Saramago.
Esta é uma iniciativa da Fundação José Saramago, da qual a Rede de Bibliotecas Escolares é
parceira.
A Carta Universal de Deveres e Obrigações dos Seres Humanos, inspirada no discurso de
Saramago na receção do Prémio Nobel da Literatura, norteia a visão do mundo e a ação das
bibliotecas escolares que, no Centenário, são convocadas a participar com atividades que
envolvem as crianças, os jovens e as comunidades, ajudando ao aprofundamento da obra e
pensamento de José Saramago.
Durante o mês de novembro, publicámos, no blogue das nossas Bibliotecas, diversas
informações relacionados com a vida e obra de Saramago, bem como algumas sugestões de
leitura.
Em homenagem a este autor e à sua obra, selecionámos O Conto da Ilha Desconhecida, para a
prova a nível de escola (3.º ciclo) do Concurso Nacional de Leitura.

Situada num tempo e num espaço
indeterminados, a história do homem
que queria um barco para ir à procura da
ilha desconhecida promete ser a história
de todos os homens que lutam contra as
convenções em busca dos seus sonhos e de
si próprios.
O CINANIMA VAI À ESCOLA
O “CINANIMA Vai às Escolas” é um programa cujo objetivo é levar aos alunos dos diferentes
níveis de ensino programas de cinema de animação de autor com qualidade artística de
produção, maioritariamente, europeia.
Com vista a melhorar a literacia fílmica das crianças e jovens, o Serviço Educativo do CINANIMA
propõe programas de filmes a exibir nas escolas.
Em articulação com a Estratégia de Educação para a Cidadania de Escola, as Bibliotecas
organizaram sessões para grupos/turmas, desde a Educação Pré-Escolar até ao 3.º Ciclo.
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DEZEMBRO
LER COM A BE
No âmbito da implementação do Plano 21|23 Escola+, em articulação com as disciplinas de
História e Geografia de Portugal, de História e de Geografia, demos início à atividade "Ler e
Pensar", com o apoio de um conjunto de recursos sobre os Direitos Humanos. Com esta
iniciativa, pretende-se promover a reflexão e o espírito crítico, partindo da leitura de
documentos em diferentes suportes.
A comemoração dos Direitos Humanos assinala-se a 10 de dezembro, para celebrar a adoção
da Declaração Universal dos Direitos Humanos pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em
1948. A Declaração surgiu como apelo à consciência humana após os conflitos e atrocidades
que ocorreram durante a Segunda Guerra Mundial e que vitimaram milhões de pessoas, tendo
por objetivo afirmar e promover a paz e a preservação da Humanidade.

DIÁRIOS DE ESCRITA
Ainda no âmbito do Plano 21|23 Escola+, as Bibliotecas
Escolares disponibilizaram aos professores materiais de
apoio ao desenvolvimento da atividade "Diários de
Escrita".
Esta iniciativa tem como objetivo promover o
estabelecimento de laços afetivos e uma relação
funcional com a escrita, através da criação de um projeto
pessoal e/ou coletivo de escrita.

PARLAMENTO DOS JOVENS
No âmbito da Estratégia de Educação para a
Cidadania de Escola, no dia 13 de dezembro,
recebemos a visita da Sr.ª Deputada Isabel Pires
para um encontro com os alunos das listas da
Escola Básica de Valadares, subordinado ao
tema da Desinformação.

HORA DO CONTO ONLINE
Uma vez mais, lançámos o desafio a todas as turmas do 1.º ciclo do
nosso agrupamento, para se juntarem a nós, numa Hora do Conto
bastante divertida.
Desta vez, a história escolhida foi "Feliz Natal, Lobo Mau", escrita por
Clara Cunha e ilustrada por Natalina Cóias.
Nesta história, o Lobo Mau foi procurar o Capuchinho Vermelho, mas
encontrou o Pai Natal. Será que merece um presente?
Podem ouvir esta história, clicando na imagem do livro.
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JANEIRO
MARATONA DE CARTAS
"Vivemos num mundo desafiador para os direitos humanos. Todos os dias nos chegam notícias
e relatos de abusos dos direitos humanos, de milhares de pessoas mortas por causa de conflitos
ou crises, ou de pessoas que perdem os seus direitos ou liberdades injustamente. [...]
Trabalhamos para que todas as pessoas, em todo o mundo e sem exceção, possam usufruir de
todos os seus direitos. Esta é a nossa missão. [...]
A visão que nos move é a de um mundo em que cada pessoa usufrua de todos os direitos
plasmados na Declaração Universal dos Direitos Humanos e outros padrões internacionais de
direitos humanos. Não importa quem seja, ou onde estiver."
Amnistia Internacional
Aceitámos o desafio da Amnistia Internacional e, uma vez mais, dinamizámos a Maratona de
Cartas na nossa Escola, em articulação com as disciplinas de Cidadania e Desenvolvimento,
Educação Moral e Religiosa Católica e Tecnologias da Informação e da Comunicação.
Mas em que consiste esta "maratona"?
A Maratona de Cartas é o maior evento de direitos humanos organizado pela Amnistia
Internacional.
Todos os anos, a Amnistia Internacional divulga casos de pessoas que perderam os seus direitos
injustamente e convidam pessoas de todo o mundo a contribuir para um mundo mais justo,
assinando petições e escrevendo cartas.
Este ano, conseguimos reunir na nossa escola 1695 assinaturas.

DIREITOS DAS CRIANÇAS
Ainda a propósito dos Direitos Humanos, mais
concretamente dos Direitos das Crianças, a
Biblioteca e o Serviço de Psicologia e
Orientação, em articulação com a Escola
Segura, organizaram uma sessão para os
alunos do 3.º e do 4.º ano da Escola de Vila Chã.
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BREVEMENTE
MARÇO

Leituras em Família
Já estamos a preparar o arranque das Leituras em Família em
alguns Jardins de Infância do Agrupamento.

Concurso Nacional de Leitura (fase municipal)
Os alunos do 1.º, 2.º e 3.º ciclos apurados na fase de escola irão
representar o Agrupamento na fase municipal, no dia 8 de
março.

Semana da Leitura
De 7 a 11 de março, iremos juntar-nos a esta grande festa do
livro e da leitura. Esta será mais uma excelente oportunidade
para continuar a "LER sempre. LER em qualquer lugar".

SUGESTÕES
Siga-nos em https://biblio-eb23valadares.blogspot.com
Diariamente, no blogue das nossas Bibliotecas, publicamos sugestões de leitura e de visitas
virtuais, divulgamos concursos, desafios, trabalhos de alunos e atividades realizadas,
disponibilizamos recursos produzidos para apoiar o trabalho dos alunos e dos professores,
sugerimos materiais para desenvolver competências no âmbito da literacia da leitura, da
informação e dos "media".

CONTACTE-NOS
bibliotecas@aevaladares.pt
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