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INTRODUÇÃO 

Ler prazer | Ler (pra) ser  

A Biblioteca Municipal Ferreira de Castro associa-se às escolas do Município de Oliveira 

de Azeméis e ao Centro de Centro de Formação de Associação de Escolas de Arouca, Vale 

de Cambra e Oliveira de Azeméis para apresentar a toda a comunidade a Mostra 

Concelhia das Bibliotecas Escolares 2017.  

Esta mostra coletiva, patente ao público de 05 a 16 de junho, no horário de 

funcionamento da biblioteca municipal, reúne os trabalhos realizados pelos/as alunos/as 

dos diferentes níveis de ensino ao longo do ano letivo 2016/2017, nomeadamente 

durante a Semana da Leitura 2017. 

Ler prazer | Ler (pra) ser  foi a partir deste  tema que convidou e convidada em todos os 

momentos e em todos os lugares à (re)descoberta da palavra escrita, dita, cantada, 

declamada, ilustrada, num contexto de partilha de gerações cientistas, de políticos e de 

profissionais diversos que, na sua pluralidade de vivências do mundo, contribuíram para 

que todos lessem em qualquer lugar, suporte ou contexto, dando visibilidade à leitura e 

à universalidade e intemporalidade da Palavra Partindo da temática nacional para o ano 

de 2016 – Elos de leitura - escolhida pela Rede de Bibliotecas Escolares para a Semana da 

Leitura, as Bibliotecas Escolares de Oliveira de Azeméis aliaram-na às comemorações do 

centenário da vida literária de Ferreira de Castro, que teve início em 1916 com a 

publicação em fascículos do romance “Criminoso por ambição”, e designaram como 

tema central deste evento, que decorreu entre 13 e 19 de março, o tema Elos de leitura 

com Ferreira de Castro. 
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Para além desta iniciativa, muitas outras foram desenvolvidas no seio de cada 

agrupamento de escolas, que envolveram não só a comunidade escolar mas também 

pais, educadores, autarcas, figuras preponderantes do meio em que cada agrupamento 

de escolas está envolvido, assim como a comunidade em geral. 

 

A mostra coletiva apresenta-se assim aos/às oliveirenses na Secção Infantojuvenil – que 

convidamos a visitar! 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FAJÕES 

Ao longo do ano letivo, as bibliotecas 

escolares do Agrupamento de 

Escolas de Fajões propõem à 

comunidade educativa diversas 

atividades que fomentam Ler PraZer 

| Ler P’ra Ser.  

Com o objetivo de desenvolver os 

conhecimentos e as competências dos alunos, em áreas como currículo, literacias e 

aprendizagem, leitura e literacia e projetos e parcerias, efetiva-se uma articulação com 

os diversos órgãos e estruturas intermédias do agrupamento. 

Entendendo a leitura numa perspetiva de prazer e 

construção do próprio ser, são dinamizados 

encontros com escritores/contadores e outras 

personalidades, concursos e passatempos, com 

base em textos literários e não literários, sessões 

de formação/sensibilização, sessões de leitura, 

oficinas de escrita, exposições 

temáticas, entre outros. 

Nos espaços destinados ao nosso 

agrupamento, poderão encontrar 

uma pequena amostra do nosso 

trabalho. 

 

A equipa das bibliotecas escolares do Agrupamento de Escolas de Fajões.  

Encontro JMR_Pindelo 

SL_Serão de contos 

SOBE_JI Macieira 2017 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. FERREIRA DA SILVA 

O tema “Ler prazer ler p`ra ser” definido pela Rede 

de Bibliotecas Escolares para a Semana da Leitura 

2017 orientou a abordagem à leitura das BE do AE 

Dr. Ferreira da Silva, tanto no decurso dessa 

semana como antes e após a sua conclusão. Para a 

Semana da Leitura, especificamente, foi delineado 

um programa de atividades variadas, abrangentes, 

colaborativas e, como sempre, integradas na 

comunidade, destacando-se, entre outras 

iniciativas, já tradicionalmente implementadas, 

Convidados de leitura, Voluntários de leitura, 

articulações com projetos e curricula, aplicação do 

referencial “Aprender com a BE”, visitas de 

escritores, leitura em contextos distintos dos 

habituais, leitura para e com os outros… 

Nesta semana, envolveu-se toda a comunidade 

educativa, desde as crianças do pré-escolar aos 

alunos dos diferentes níveis de ensino: do 1º ciclo, 

passando pelo ensino básico de 2.º e de 3.º ciclo e 

culminando no ensino secundário, além de termos 

contado com um elevado número de 

pais/encarregados de educação e de familiares, antigos professores das escolas, 

Presidentes e representantes das Juntas de Freguesia de São Roque e de Cucujães, 
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Diretor do AVCOA, Presidente da Câmara Municipal e Oliveira de Azeméis e respetiva 

Vereadora da Educação, CIBE de Entre Douro e Vouga … 

O plano de atividades das BE do agrupamento de escolas contempla um conjunto de 

iniciativas que visam dar resposta aos objetivos do projeto educativo do agrupamento.  

.  
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERREIRA DE CASTRO 

A biblioteca escolar direciona a sua ação para o desenvolvimento de diferentes literacias 

junto dos seus alunos e restante comunidade educativa pretendendo servir de inspiração 

para a construção de novos conhecimentos e novos significados em torno dela. Na 11.ª 

edição da Semana da leitura e tendo como lema “Ler por Prazer” e “Ler para Ser”, o 

desafio foi partilhar o gosto pela leitura descobrindo e fazendo descobrir a beleza de 

mais textos e livros nesta celebração da leitura com diversas iniciativas que se referem 

seguidamente. 

1. Exposição física e interativa "Um LIVRO, Um 

FILME" dando a conhecer os pares de livros e 

filmes que podem ser lidos e vistos na biblioteca. 

Com a APP Aurasma o mundo de realidade 

aumentada concretizou-se. 

 

2. Ao longo da semana da leitura, uma das salas 

da biblioteca transformou-se num restaurante 

literário visitado por alunos de diversas turmas 

onde o prazer de ler foi partilhado à mesa. Nas 

ementas diversos textos e diversos autores 

disponíveis para satisfazer os exigentes pedidos 

dos alunos e professores. Neste restaurante, 

todas as entradas, todos os pratos e todas as sobremesas fizeram muito bem à saúde. 

Um livro, Um filme 

O Restaurante 
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3. Ao longo do segundo período todas as turmas do 

primeiro ciclo e do pré-escolar participaram nas 

sessões de Hora do Conto em que o livro, o texto ou o 

poema foram apresentados sobre diferentes formas 

para ensinar a beleza da leitura e da escrita. Essa 

seleção foi diversa de acordo com datas 

comemorativas ou com solicitações dos alunos: 

“Aristides, o semeador de estrelas”, “A história de 

Érica”, “A bruxa Mimi”, “Todos no sofá”, “O grufalão”, 

etcetera. Na semana da leitura, foi selecionado “O 

balãozinho vermelho”, um livro só de imagens que 

deu o mote para as mais variadíssimas leituras. A liberdade criativa própria deste tipo de 

livros permitiu revelar vários jovens talentos. 

4. O prazer de viajar sem sair do lugar foi 

conseguido na semana da leitura com os livros 

“Naus I” e “Naus II” de Patrícia Faria e Mariana de 

Melo. O encontro com estas escritoras foi um 

convite a fazer uma viagem no tempo até 1500 e 

embarcar numa Nau com destino ao Brasil. 

                                   

    

Hora do Conto: O balãozinho 

Naus II 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE LOUREIRO  

A exposição do Agrupamento de Escolas de Loureiro pretende divulgar alguns dos 

trabalhos realizados pelos alunos do 1º ciclo versando a temática da educação 

ambiental, devidamente enquadrada na bandeira projetual de uma eco-escola. Os 

trabalhos do 1º ciclo refletem em concreto a exploração de um conjunto de estórias 

elencando ensinamentos didáticos sobre as problemáticas poluidoras ambientais que 

assolam o nosso planeta. 

Os trabalhos do 1º ciclo visam em articulação com a biblioteca escolar promover as 

literacias da leitura e da informação no domínio do ambiente, exacerbando a criatividade 

dos alunos na reconfiguração textual de textos originais assim como na formulação da 

prática recursiva do resumo, em particular remetendo para a obra “Vem aí o Zé das 

Moscas”, a qual foi selecionada para o concurso concelhio de leitura. 

Os trabalhos plásticos em exposição são da autoria dos alunos do 2º e 3º ciclos das 

disciplinas de Educação Visual e Educação Tecnológica, representativos do uso e/ou 

aplicação de diversas técnicas de design e materiais. Em particular, a amostra destaca a 

construção de mascaras e de pinturas de figuração abstrata dispostas em quadro, as 

quais clarificam inequivocamente a criatividade e imaginação visual e plástica dos 

alunos. 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SOARES BASTO 

Se a Semana da Leitura é a festa da leitura, no AESB essa festa encerra ciclos letivos 

consecutivos de vários encontros com a leitura, sejam estes realizados pela Biblioteca 

Escolar (BE) quando às salas de aula se desloca, ou através da interação com colegas, 

escritores e /ou contadores de histórias. Ninguém fica sem ler, nem que seja uma leitura 

rápida à hora do almoço, um conto lido em pouco mais de 5 min., ou uma tertúlia na 

qual se partilha o que mais gostamos de ler, acompanhado por um chá que embebe as 

letras e as torna perfeitamente poéticas quando lidas e debatidas. 

Assim se trabalha na BE da AESB; assim queremos continuar a trabalhar dando asas à 

imaginação e à motivação da leitura; assim vamos acompanhando os novos escritores 
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que nos fazem pensar no sítio “onde está a caixa?”, aquela “box” mágica que nos sorri e 

nos faz continuar a percorrer o caminho rumo às competências dos alunos do Séc. XXI. 

No AESB, “que ninguém fique sem ler!” 
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CENTRO DE FORMAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DE ESCOLAS DOS CONCELHOS DE 

AROUCA, VALE DE CAMBRA E OLIVEIRA DE AZEMÉIS (CFAE AVCOA) 

Mais um ano, mais uma Mostra Concelhia das Bibliotecas 

Escolares. O Centro de Formação de Associação de Escolas dos 

Concelhos de Arouca, Vale de Cambra e Oliveira de Azeméis 

[AVCOA] como parceiro do Serviço de Apoio às Bibliotecas 

Escolares (SABE) oliveirense, não podia deixar de estar 

representado, com uma pequena amostra do que fez, ao longo do 

presente ano letivo, em articulação com as Bibliotecas Escolares 

dos Agrupamentos associados, mas também, com as Bibliotecas 

Municipais. 

Neste Mostra, são relembrados, essencialmente através de 

fotografias, três momentos: Semana da Leitura 2017, Exposição 

“O Mundo Encantado dos Livros Pop-Up” e as 24 Horas das 

Bibliotecas escolares. 

Cada um destes eventos contribuiu / contribui à sua maneira para 

a Promoção de Livro, da Leitura e dos Leitores, objetivo último das 

Bibliotecas …         

 
 


