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INTRODUÇÃO 

A Biblioteca Municipal Ferreira de Castro, como vem sendo habitual, associa-se às 

escolas do Município de Oliveira de Azeméis e ao Centro de Formação da Associação de 

Escolas de Arouca, Vale de Cambra e Oliveira de Azeméis (CFAE AVCOA) para comemorar 

o Mês Internacional das Bibliotecas Escolares, uma data que celebra e mostra a toda a 

comunidade o trabalho desenvolvido em prol do livro, da leitura e de divulgação do 

nosso património. 

Este ano as Bibliotecas Escolares do município vão “mostrar-se” à comunidade através 

de fotografias dos vários espaços entretanto criados, através de candidaturas apoiadas 

pelo Programa Nacional da Rede de Bibliotecas Escolares. 

Esta exposição fotográfica organizada pelas diversas bibliotecas vai percorrer em 

itinerância os vários agrupamentos para que todos/as fiquem a conhecer as diversas 

realidades concelhias das nossas bibliotecas escolares. 

Convidamos todos/as a visitar a exposição comemorativa do Mês Internacional das 

Bibliotecas Escolares – “Um olhar sobre as Bibliotecas Escolares”. 

 

  



Catálogo da Exposição “Um olhar sobre as Bibliotecas Escolares”  
Mês Internacional das Bibliotecas Escolares 2015 

4 

 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FAJÕES 

O Agrupamento de Escolas de Fajões possui 6 bibliotecas escolares integradas na RBE, 

que servem um universo de 1335 alunos e 147 docentes: na EBS de Fajões (sede do 

Agrupamento), na EB de Carregosa, na EB1/JI de Azagães, na EB1/JI de Cesar, na EB1/JI 

de Macieira de Sarnes e na EB1/JI de Pindelo. Apesar de existirem 5 estabelecimentos 

sem BE, todos os alunos beneficiam deste serviço através da circulação de maletas 

itinerantes e sessões de “Hora do conto”, que fazem chegar a biblioteca a todos. 

De acordo com o Regulamento Interno, as bibliotecas escolares integram os serviços de 

apoio educativo e “constituem um recurso básico do processo educativo, (…) 

organizadas de modo a oferecer à comunidade escolar elementos que contribuam para a 

sua informação e formação”. 

O projeto educativo valoriza o desenvolvimento de competências de leitura e literacia, 

dando à BE um papel de relevo nesta área. A dinamização de atividades e o grau de 

participação nas mesmas, bem como as taxas de utilização dos serviços das bibliotecas 

escolares, constituem indicadores de medida na avaliação do projeto. 

Integradas na rede concelhia de bibliotecas (RBOA), possuem um vasto e diversificado 

fundo documental catalogado e indexado, quase na totalidade, no catálogo coletivo.  

 

  



Catálogo da Exposição “Um olhar sobre as Bibliotecas Escolares”  
Mês Internacional das Bibliotecas Escolares 2015 

5 

 

 

EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA DO AGRUPAMENTO 

 

 

 

  

Biblioteca Escolar Cesar 2 

Biblioteca Escolar Cesar  Biblioteca Escolar Cesar  

Biblioteca Escolar de Fajões  Biblioteca Escolar de Fajões  

Biblioteca Escolar Macieira  Biblioteca Escolar Macieira 



Catálogo da Exposição “Um olhar sobre as Bibliotecas Escolares”  
Mês Internacional das Bibliotecas Escolares 2015 

6 

 

  

Biblioteca Escolar EB 2,3 CARREGOSA Biblioteca Escolar EB 2,3 CARREGOSA 

Biblioteca Escolar EB1-JI Azagães Biblioteca Escolar EB1-JI Azagães 

Biblioteca Escolar EB1-JI Pindelo Biblioteca Escolar EB1-JI Pindelo 



Catálogo da Exposição “Um olhar sobre as Bibliotecas Escolares”  
Mês Internacional das Bibliotecas Escolares 2015 

7 

 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. FERREIRA DA SILVA 

O Agrupamento de Escolas Dr. Ferreira da Silva compreende quatro bibliotecas escolares 

integradas na rede entre 2000 e 2002, que se distribuem pelas três freguesias que 

constituem o território educativo deste Agrupamento. 

A Biblioteca Escolar Cândida Reis, na Escola Básica e Secundária Dr. Ferreira da Silva, 

escola sede desta unidade orgânica, e a EB/JI do Picoto localizam-se na freguesia de 

Cucujães. As duas outras bibliotecas escolares, a da EB Maria Godinho e da EB 

Comendador Ângelo Azevedo localizam-se respetivamente na Freguesia de Nogueira do 

Cravo e de São Roque.  

Todas estas bibliotecas escolares prestam um relevante serviço educativo às crianças e 

jovens do Agrupamento de Escolas - do pré-escolar aos alunos do 1.º ao 12.º ano – bem 

como a docentes, funcionários, pais e encarregados de educação e comunidade em 

geral.   
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERREIRA DE CASTRO 

O Agrupamento de Escolas de Ferreira de Castro (AEFC) localiza-se em Lações de Cima no 

limite norte da cidade de Oliveira de Azeméis e conta com 3 bibliotecas, integradas na 

Rede de Bibliotecas Escolares (RBE). 

A Biblioteca Escolar (BE) da EB1 de Outeiro integrou a RBE em 2001 e serve 6 turmas de 

Primeiro Ciclo. A BE da EB1/JI de Oliveira de Azeméis n.º2 integrou a RBE em 2003 e 

serve 1 turma de primeiro ciclo e 2 grupos de Jardim de Infância. 

A BE Clara Brandão, na sede do agrupamento, integrou a RBE em 2000 e abarca cerca de 

1600 utilizadores de diversos níveis de ensino: distribuídos por 54 turmas na Escola 

Básica e Secundária e 18 turmas de Jardim de Infância e de primeiro ciclo e pelo Centro 

para a Qualificação e o Ensino Profissional (CQEP). Os seus serviços também estão ao 

dispor de todo o corpo docente e restante comunidade escolar. 

No âmbito de uma candidatura efetuada pela equipa da BE ao Projeto aLeR+, iniciativa 

do Plano Nacional de Leitura em parceria com a RBE, o Agrupamento de Escolas de 

Ferreira de Castro foi selecionado para integrar a Rede Nacional de Escolas aLeR+, 

através do mote Vamos (va)Ler+. 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE LOUREIRO 

O Agrupamento de Escolas de Loureiro possui cinco Bibliotecas integradas na Rede de 

Bibliotecas Escolares (RBE), procurando, em conjunto, cumprir a missão de 

“disponibiliza[r] aos utilizadores os recursos necessários à leitura, ao acesso, uso e 

produção da informação em suporte analógico, eletrónico e digital” (Programa RBE) e 

oferecer atividades e recursos para uma ocupação produtiva e educativa dos tempos 

livres da sua comunidade escolar. As bibliotecas escolares do Agrupamento de Escolas de 

Loureiro são acolhedoras, coloridas e muito frequentadas, aspetos de que muito nos 

orgulhamos. 

A mais antiga, integrada em 2000, é a Biblioteca Escolar da EB 2,3 Dr. José Pereira 

Tavares, que serve uma população de 271 alunos. 

Dois anos depois, em 2002, passou a integrar a RBE a Biblioteca da EB1 da Areosa e no 

ano seguinte a Biblioteca da EB2,3 de Loureiro, escola sede do Agrupamento. Cada uma 

oferece serviços a uma população de 75 e 341 alunos, respetivamente. 

Em 2005 foi integrada a Biblioteca Escolar da EB1 da Alumieira, que atualmente serve 

uma população escolar de cerca de 147 alunos, e finalmente, em 2008, a Biblioteca da 

EB1 de Palmaz, que serve uma pequena comunidade de 53 alunos. 
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 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SOARES BASTO

O Agrupamento de Escolas Soares Basto é constituído por 6 escolas: EBS Soares Basto, 

escola sede, EB/JI OAZ nº1, EB/JI OAZ nº4, EB Cruzeiro nº1, EB/JI de Madail e EB 

Comendador António da Silva Rodrigues, em Ul. 

Integra na sua organização três bibliotecas escolares (BE) na Rede de Bibliotecas 

Escolares (RBE) estando a decorrer a candidatura de uma quarta. 

 Não obstante, as três Professoras Bibliotecárias em exercício e a equipa das BE orientam 

a sua ação em termos de agrupamento desenvolvendo um trabalho equitativo a nível de 

todas as escolas, com ou sem Biblioteca Escolar, proporcionando atividades diversas 

realizadas em trabalho colaborativo, tais como, em projetos das escolas, com o currículo 

escolar, no âmbito do PNL (promoção da leitura e da escrita), Metas Curriculares, das 

literacias, para além do funcionamento e gestão destes espaços.  

A boa articulação com a Direção do Agrupamento e o reforço na articulação com os 

Departamentos Curriculares e docentes permitem um trabalho colaborativo e a criação 

de parcerias que têm vindo a dar os seus frutos.  

Para além disso, a equipa das BE do AESB participa ativamente nas atividades realizadas 

com os Agrupamentos do Concelho e com o Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares 

(SABE). De entre as várias atividades realizadas em conjunto salientamos a Mostra 

Concelhia das BE, a Semana da Leitura, o Concurso Concelhio de Leitura, o empréstimo 

interbibliotecário, entre outras.  
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AS BE do Agrupamento de Escolas Soares Basto têm, também como parceira a Rede de 

Bibliotecas Escolares e participa no Encontro interconcelhio, e no preenchimento da 

Base de Dados das BE. O Plano Nacional de Leitura também se encontra presente nos 

parceiros da BE, nomeadamente aquando da realização do Concurso Nacional de Leitura 

e Semana da Leitura. 

A boa articulação com os departamentos curriculares, os docentes, a Associação de Pais 

e Encarregados de Educação, Direção e alunos, em muito têm contribuído para tornar as 

Bibliotecas Escolares do Agrupamento, locais de aprendizagem formal e informal, de 

promoção de saberes e de encontros de saberes e aprendizagem ao longo da vida. 

 

A Biblioteca Escolar Madalena Sotto está localizada na escola sede, em espaço próprio, 

no 1º andar e funciona, nos moldes atuais, desde a extinção do AE Bento Carqueja (a 27 

de abril de 2015), com a fusão dos fundos documentais da EB Bento Carqueja e ES Soares 

Basto. 

A Biblioteca é constituída por dois espaços funcionais: o primeiro destinado à zona de 

receção, leitura informal e jogos de tabuleiro e o segundo, mais amplo, com zonas 

destinadas ao estudo individual e em grupo, multimédia e acervo, que se encontra em 

regime de livre acesso. Ainda inclui um arquivo, uma sala de grandes grupos e uma sala 

de trabalho para a equipa.  

Serve uma comunidade de aproximadamente 2000 utilizadores. 

Esta biblioteca escolar está integrada na Rede de Bibliotecas Escolares (RBE). 
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A Biblioteca Escolar da EB/JI OAZ nº1 está localizada em espaço próprio. É composta por 

uma zona destinada ao fundo documental, oferecendo ainda três computadores e várias 

mesas de trabalho.  

É um espaço agradável e arejado que serve toda a comunidade desta escola. 

Está integrada na Rede de Bibliotecas Escolares (RBE). 

 

A Biblioteca Escolar da EB/JI OAZ nº4 está localizada em espaço próprio, na EB nº4.  

Contempla duas zonas: uma destinada ao fundo documental, oferecendo vários 

computadores e outra equipada com mesas de trabalho e sofás.  

É um espaço amplo, arejado e bem iluminado destinado à leitura e animação de 

atividades e com uma função polivalente. 

Esta biblioteca escolar está integrada na Rede de Bibliotecas Escolares (RBE). 

 

A Biblioteca Escolar da EB Comendador António da Silva Rodrigues está localizada no 

piso térreo da nova escola, desde o início do presente ano letivo, encontrando-se em 

fase de candidatura na RBE. 

Dispõe de uma ampla zona destinada ao fundo documental, oferece vários 

computadores, mesas de trabalho e sofás, sendo um espaço arejado, bem iluminado e 

convidativo à leitura, ao trabalho escolar e à realização de atividades de promoção da 

leitura e desenvolvimento das diversas literacias.             
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