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INTRODUÇÃO 

 

«A leitura e o leitor» 

A Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis, através da Biblioteca Municipal Ferreira de 

Castro associa-se às Bibliotecas Escolares e ao Centro de Formação de Associação de 

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

a toda a comunidade a Mostra Concelhia das Bibliotecas Escolares 2018.  

Esta mostra coletiva, patente ao público de 11 a 23 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 2017/2018 no âmbito da promoção do livro e da 

leitura, nomeadamente durante a Semana da Leitura 2018. 

Enaltecer o leitor e potenciar a leitura foi o mote da Semana da Leitura 2018 – na era em 

que os meios tecnológicos criam novas e diversas formas de ler o mundo e combinam 

diferentes linguagens, textos e formatos, a leitura é a expressão plena do ato 

comunicativo, de liberdade e responsabilidade, um diálogo entre a literatura, a arte e a 

ciência, um espaço de encontro criativo e colaborativo. 

Muitas iniciativas foram desenvolvidas em cada um dos agrupamentos 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 inserido, bem como 

a comunidade em geral e, desta forma, contribuíram e contribuem para a promoção do 

leitura em qualquer lugar, suporte ou contexto na comunidade oliveirense.  

Como atividade comum da Semana da Leitura, e repetindo a experiência do ano anterior, 

foi realizado um “chá literário”. Tendo em consideração a efeméride assinalada a 8 de 

março, Dia Internacional da Mulher, associando o facto da biblioteca municipal estar a 

desenvolver o projeto biblio(U)NESCO considerou-se pertinente que a temática do “chá 

literário” fosse alusivo à Literatura no Feminino, identificando assim o objetivo n.º 5 do 
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Desenvolvimento Sustentável: Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as 

mulheres e raparigas. 

Neste espaço, os/as convidados/as das várias entidades organizadoras partilharam 

excertos literários sobre mulheres, por mulheres, das mulheres e explicaram, saboreando 

um delicioso e perfumado chá, porque escolheram determinada obra como referência 

sobre o tema. 

 

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 para “Despertar o leitor que há em 

ti”.  

Na Semana da Leitura, foi dado especial enfoque a este mote, em todos os 

estabelecimentos do agrupamento, com a dinamização das seguintes atividades: minuto 

de leitura, autor em direto, livros humanos, oficina de escrita, oficina de ilustração, 

exposição de ilustrações, histórias em rede, leituras bilingues, dieta de leitura, filmes e 

livros, almoço literário, kit do leitor feliz. 

 

 

Ao longo do ano, são ainda levadas a cabo diversas iniciativas que visam a formação dos 

utilizadores nas várias literacias e no âmbito de projetos e parcerias, com destaque para 

os encontros com escritores/contadores e outras personalidades, participação em 

concursos e em projetos de caráter nacional e internacional. 
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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 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. FERREIRA DA SILVA 

 

Ler! A qualquer hora, em qualquer lugar! e Liberta o leitor 

que há em ti, tema  escolhido pelo PNL(Plano Nacional de 

Leitura) para comemorar a leitura e o leitor, de 5 a 9 de 

março, na Semana da Leitura. 

 

As BE do AE Dr. Ferreira da Silva elaboraram um programa 

de atividades intenso, diversificado, colaborativo e 

integrado na comunidade, destacando-se, entre outras 

iniciativas, Convidados de leitura, Voluntários de leitura, 

articulações com projetos e curriculares, Kit leitor feliz, A 

minha capa, Flash Mob da Leitura, Postais para personagens especiais  … 

 

Ao longo da semana, envolveu-se toda a comunidade 

educativa, os alunos do pré-escolar, os diferentes níveis de 

ensino do 1º ciclo ao ensino secundário, 

pais/encarregados de educação e de familiares, antigos 

professores das escolas, Presidente da Junta de Freguesia 

de São Roque, Diretor do AVCOA, Vereadores da Câmara Municipal de Oliveira de 

Azeméis, a CIBE …  

 

O plano de atividades das BE contempla um conjunto de 

iniciativas que permitiram “Ler! Ao longo do ano letivo, a 

qualquer hora e em qualquer lugar!” que visam dar 

resposta aos objetivos do projeto educativo do 

agrupamento.  
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERREIRA DE CASTRO 

 

“Mais do que coleções, fazemos conexões!” 

 

As Bibliotecas Escolares do Agrupamento de Escolas Ferreira de Castro reconhecem a 

importância de apoiar todos os intervenientes no longo caminho para o desenvolvimento 

de competências necessárias a um cidadão do século XXI. Não pretendemos permanecer 

estáticos e isolados, por isso disponibilizamo-nos a ser o elemento de ligação entre os 

saberes e as aprendizagens e ao mesmo tempo uma ferramenta útil nesta era onde 

abundam as alternativas ao interesse pela escola. Definimos como missão colaborar com 

alunos e professores no sentido de transformar a informação em conhecimento, 

contribuir para o sucesso educativo e para o desenvolvimento das literacias, 

imprescindíveis nesta sociedade.  

Assim, o lema escolhido pela nossa equipa nesta viagem é “Mais do que coleções, fazemos 

conexões!”.  
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Fazemos ligações, estabelecemos relações de articulação, criamos trabalho em rede. 

Entre os parceiros desta conetividade, salientamos o Departamento de Línguas, 

Departamento de Expressões, o Projeto Oficina dos Media, o Plano Nacional de Cinema, a 

Escola Promotora de Saúde, Cursos Profissionais, Centro Qualifica e ainda os Clubes do 

Património e História Local, da Escrita e Vemo-nos Gregos com estes Romanos.  

Pouco a pouco, foram dados passos no sentido de implementar práticas de trabalho 

colaborativo, a inclusão de atividades inovadoras e a definição de prioridades de acordo 

com as exigências da sociedade do século XXI.   

Lembramos nesta mostra, alguns momentos desta caminhada… 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE LOUREIRO  

 

A partir do tema sugerido pelo Plano Nacional de Leitura “Liberta o leitor que há em ti”, o 

Agrupamento de Escolas de Loureiro, promoveu ao longo do ano letivo, diversas 

atividades com o objetivo de fomentar o gosto pela leitura junto de toda a comunidade 

educativa. 

Nesta mostra relembramos, essencialmente através de três filmes, o desafio a que nos 

propusemos: descobrir e fazer descobrir a beleza das palavras e dos textos, angariar novos 

leitores, promover a articulação curricular e desenvolver parcerias. 

 

1. “Encontro com escritores” – todas as turmas dos diferentes níveis de ensino tiveram a 

possibilidade de viver aventuras, sonhar, aprender, com um dos escritores que visitou o 

Agrupamento de Escolas de Loureiro. 

 

2. “Liberta o leitor que há em ti” – foi delineado um programa de atividades variadas, 

abrangentes, colaborativas, com sessões de leitura de obras selecionadas alusivas a 
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determinadas temáticas/efemérides, das quais destacamos: Dia da Alimentação; Abril- 

Mês dos Maus Tratos na Infância; SOBE; Semana da Leitura; Miúdos a Votos; 24 Horas das 

Bibliotecas Escolares. 

 

3. “Património cultural português e europeu” – privilegiando a articulação curricular e as 

parcerias nacionais / internacionais, desenvolveram-se atividades como: intercâmbio de 

marcadores de livros, no âmbito do MIBE; videoconferências com escolas estrangeiras, 

decorrentes do MIBE e em articulação com o projecto Erasmus; Dia da Europa; 

representação gráfica do azulejo, em Educação Visual, ilustrativa do Património Cultural 

português. 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SOARES BASTO 

 

 Rumo aos desafios do séc. XXI, a Biblioteca Escolar do AESB tem vindo a realizar várias 

atividades em parceria, com o objetivo de promover as diversas literacias, empoderando 

os alunos de competências transversais para a vida. 

Trabalha-se para/com alunos e professores envolvendo o currículo no desenvolvimento 

da autonomia, criatividade e espírito crítico. 

 

 
 

Um dos exemplos mais marcantes deste tipo de trabalho culminou com a celebração da 

festa do Livro e da Leitura, durante a Semana da Leitura, celebração essa que objetivava o 

despertar do leitor que existe em cada um de nós, independentemente do suporte e tipo 

de leitura. Nesse sentido, a BE do AESB prima por envolver a comunidade educativa, 
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através da interação (entre muitas outras atividades) com ilustradores, contadores de 

histórias, escritores, bem como na participação em projetos e concursos concelhios e 

nacionais, pois considera que a capacidade leitora é a base do desenvolvimento do 

conhecimento. 
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CENTRO DE FORMAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DE ESCOLAS DOS CONCELHOS DE 

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

 

O CFAE AVCOA, no âmbito da Mostra Concelhia de Bibliotecas Escolares 2018, expõe 

quinze trabalhos executados pelos Formandos que frequentaram a ação “Criar e construir 

um livro Pop-Up: da narrativa à técnica e criatividade”. 

São quinze Livros Pop-Up, com o recurso a diversas técnicas que contam “Historias 

Recon(r)tadas”, umas originais outras adaptadas de histórias e estórias da literatura … 

 


