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1- Áreas de ação do MABE  
 

A. Currículo, literacias e aprendizagem 
A.1 Apoio ao currículo e formação para as literacias da informação e dos média. 
A.2 Uso das tecnologias digitais e da Internet como ferramentas de acesso, produção e comunicação de informação e como recurso de aprendizagem. 
 

B. Leitura e literacia  
B.1 Criação e promoção da competência leitora e dos hábitos de leitura. 
B.2 Atividades e projetos de treino e melhoria das capacidades associadas à leitura. 
 

C. Projetos, parcerias e atividades de abertura à comunidade  
C.1 Desenvolvimento de atividades e serviços colaborativos com outras escolas/ bibliotecas. 
C.2 Participação em projetos e parcerias com entidades exteriores à escola. 
C.3 Envolvimento e mobilização dos pais, encarregados de educação e famílias. 
 

D. Gestão da biblioteca escolar 
D.1 Recursos humanos, materiais e financeiros adequados às necessidades de gestão, funcionamento e dinamização da biblioteca escolar. 
D.2 Integração e valorização da biblioteca na escola. 
D.3 Desenvolvimento, organização, difusão e uso da coleção. 

 

2- Quadro estratégico da RBE 2014/2020 e Referencial Aprender com a Biblioteca Escolar  (resumo) 
 

O atual Quadro Estratégico da RBE é uma orientação que define o modo como deve ser estruturada a biblioteca escolar atual - um espaço de integração, apoio 
e conhecimento, que acompanha o ritmo acelerado dos tempos em que vivemos, apostando numa constante inovação e desenvolvimento de competências na 
área da leitura, da literacia digital, da informação e dos média.  
O Referencial tem como principal objetivo facilitar a planificação e operacionalização do ensino de diferentes literacias através de metodologias e práticas adap-
tadas às necessidades de aprendizagem e formação dos alunos. É essencial que o desenvolvimento de novas competências e saberes assentem em estratégias 
inovadoras e diversificadas. A Biblioteca Escolar tem um papel preponderante na resposta a estas novas necessidades e, por isso, deve promover a mudança den-
tro da escola, envolvendo-se na construção do seu Projeto Educativo e programando atividades de apoio ao currículo promotoras do desenvolvimento das diferen-
tes literacias.  
As áreas que estruturam o Referencial: 
- Literacia da Leitura - LL 
- Literacia dos Média - LM 
- Literacia da Informação - LI 
- Literacia Digital - LD (abordada de forma transversal em todas as áreas) 
Cada área do Referencial define os desempenhos a atingir pelos alunos em cada ciclo de ensino. São também apresentadas estratégias de operacionalização e 
exemplos de atividades a desenvolver pela biblioteca, em diferentes contextos de aprendizagem.  
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3– Orientações do Projeto a LeR+ do Plano Nacional de Leitura (síntese)  
 

Vivemos atualmente uma mudança nas atitudes leitoras, consubstanciadas em novos modos de ler e novas práticas sociais e culturais de literacia, implicando o 
leitor em variados processos colaborativos de leitura e escrita, impressa e digital.  
Neste novo contexto, o papel da escola no desenvolvimento do gosto e da competência leitora é, mais do que nunca, fundamental, tornando-se imperativo que 
a leitura impregne a cultura escolar e envolva a comunidade.  
 

Objetivos / Orientações: 
 

O1- Aprofundar uma cultura de leitura na comunidade escolar abrangendo todos os níveis de escolaridade numa perspetiva de inclusão e progressão da compe-
tência leitora;  

O2- Promover a leitura autónoma e por prazer, tornando-a prática regular em diferentes contextos; 

O3- Incentivar a leitura e a escrita em distintos contextos, formatos e suportes, integrando tecnologias e ambientes digitais e promovendo a sua socialização e 
visibilidade; 

O4- Estimular a transversalidade da leitura, numa perspetiva curricular integrada, vertical e horizontal;  

O5- Envolver as famílias e a comunidade na formação leitora e na promoção da leitura e da escrita;  

O6- Mobilizar parcerias, nacionais e/ou internacionais, com entidades diversificadas. Articular com outros agrupamentos, com a autarquia, a biblioteca municipal 
e com outros parceiros (empresas, associações, clubes…).  

 
4-Projeto Educativo (excerto) 
 

Eixo A – Serviço educativo e ambientes de aprendizagem - Responsáveis de Eixo — João Buiça, Cristina Valente (equipa da BE) e Rui Simões 
Produto 1 – Programa protocolar com entidades externas (A1)  
Produto 2 – Programa de intervenção para a promoção da igualdade de oportunidades (A2) 
Produto 3 – Programa de educação ambiental e cidadania (A3) 
 

Eixo B – Valorização do trabalho das pessoas e das equipas - Responsáveis de Eixo — Esmeralda  Raminhos, Ana Cristina Marques e Natália Dias 
Produto 1 - Metodologia comum de articulação curricular (B1) 
Produto 2 – Plano de formação dos recursos humanos centrada nos contextos de trabalho (B2) 
Produto 3 – Metodologia de participação ativa dos vários atores (B3) 
 

Eixo C – Melhoria dos resultados escolares - Responsáveis de Eixo — Miguel Leitão, Helena Domingues e Manuela Inácio (equipa da BE)  
Produto 1 – Metodologia comum na Implementação de práticas de diferenciação pedagógica (C1)  
Produto 2 – Programa de prevenção precoce do insucesso escolar (C2) 
Produto 3 – Programa de ação para a promoção das diferentes literacias (leitura, literacia científica, digital, programação, robótica, comunicação e media) (C3) 
 

Eixo D – Cultura artística - Responsáveis de Eixo — Ana Filipa Karas, Teresa Freitas (coordenadora das BE) e Gabriela Moreira  
Produto 1 – Projeto de Excelência: Orquestra Juvenil (D1) 
Produto 2 – Teatro e música (D2) 
Produto 3 – Desporto e artes (D3) 
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5- Perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória (excerto) 
 

Pretende-se que o jovem, à saída da escolaridade obrigatória, seja um cidadão: 
 

• munido de múltiplas literacias que lhe permitam analisar e questionar criticamente a realidade, avaliar e selecionar a informação, formular hipóteses e tomar 
decisões fundamentadas no seu dia a dia; 
 

• livre, autónomo, responsável e consciente de si próprio e do mundo que o rodeia; 
 

• capaz de lidar com a mudança e com a incerteza num mundo em rápida transformação; 
 

• que reconheça a importância e o desafio oferecidos conjuntamente pelas Artes, pelas Humanidades e pela Ciência e a Tecnologia para a sustentabilidade 
social, cultural, económica e ambiental de Portugal e do mundo; 
 

• capaz de pensar critica e autonomamente, criativo, com competência de trabalho colaborativo e com capacidade de comunicação; 
 

• apto a continuar a aprendizagem ao longo da vida, como fator decisivo do seu desenvolvimento pessoal e da sua intervenção social; 
 

• que conheça e respeite os princípios fundamentais da sociedade democrática e os direitos, garantias e liberdades em que esta assenta; 
 

• que valorize o respeito pela dignidade humana, pelo exercício da cidadania plena, pela solidariedade para com os outros, pela diversidade cultural e pelo deba-
te democrático; 
 

• que rejeite todas as formas de discriminação e de exclusão social. 
 
Tenha competências ao nível: 
 

C1- Linguagens e textos 
 

C2- Informação e comunicação 
 

C3- Raciocínio e resolução de problemas 
 

C4- Pensamento crítico e pensamento criativo 
 

C5- Relacionamento interpessoal 
 

C6- Desenvolvimento pessoal e autonomia 
 

C7- Bem-estar, saúde e ambiente 
 

C8- Sensibilidade estética e artística 
 

C9- Saber científico, técnico e tecnológico 
 

C10- Consciência e domínio do corpo 



Subprojetos 

Escolas Envolvidas 
Níveis de escolaridade 

que podem participar 

Dinamizadores  

 Colaboradores 
Destinatários 

Calendarização Desenvolvimento Objetivos 

1-Áreas do MABE 
2- Referencial RBE 

3- Orientações LeR+ 
4- Projeto Educativo 

5- Competências  

Concretização 

Jornal CREAção 

Todas as escolas do 
Agrupamento 

Todos os níveis de 
escolaridade 

 (pré-escolar ao 12.º) 

Equipa da 

biblioteca, pro-
fessores titula-

res e alunos do 
clube do jornal 

Alunos, profes-

sores, funcio-
nários, encar-

regados de 
educação e 

convidados 
Comunidade 

Escolar e Local 

Ao longo do ano  

Os colaboradores 
devem enviar os 

trabalhos até: 
 Nº 43 - 29/11   

Nº 44 - 14/3 

Nº 45 - 16/5 
Abril 

Visita à Futurária - 
reportagem 

O clube do jornal, 

orientado por 2 
professores, irá 

funcionar 90 minu-
tos por semana, à 

5.ª feira, na sala 

anexa à biblioteca. 

A.1 / A.2 / B.1 /B.2 / 

C.1 / C.3 / D.2 / D3 
 

LL / LM / LI /LD 
 

O1 / O2 /O3 / O4/ 

O5 
 

A2 / A3 /B3 / C1 / 
C2 / C3 /D3 

 
C1 / C2 / C3 / C4 / 

C5 / C6 / C7 / C8 / 

C9  
 

Concretizaram-se as 3 edições (média de 50 páginas por 

número) onde participaram todas as escolas do Agrupa-
mento. O clube funcionou com 9 jornalistas e teve, em 

média por edição,  22 professores e 15 alunos como 
colaboradores. Participaram pontualmente encarregados 

de educação, ex-alunos e outros colaboradores exter-

nos. Foi realizada a visita à Futurália e concretizada uma 
reportagem sobre o evento. Para além dos cerca de 

300 jornais vendidos, foram colocados vários exempla-
res, para leitura livre, em locais chave das escolas. 

Foram oferecidos a várias entidades externas e indivi-
dualidades que visitaram a escola. O programa utilizado 

na edição foi o Publisher. 
Foi editada a oitava edição do livro da escola Manta de 
retalhos, que envolveu mais de 120 alunos do pré-

escolar ao 12.º ano.  

 Rádio Radioativa 

Escola Sede 
9º ano ao 12º ano 

Equipa da 

biblioteca e 
alunos do clube 

da rádio 
Alunos, profes-

sores e convi-

dados 
Alunos, profes-

sores, funcio-
nários e visi-

tante da escola 
sede 

Outubro a Junho 

Animação do inter-
valo da manhã 

Outubro 
Halloween  

Dezembro  

Mensagens Natal 
Fevereiro 

Dia dos namorados 
Dia da Rádio 

Abril 
Futurália 

Atividade Páscoa 

Semana Leitura, 
Dia Livro e 25 abril 

A equipa da Rádio, 

orientada por 2 
professores, terá 

no máximo 10 alu-
nos efetivos. As 

emissões serão diá-

rias e as reuniões 
de trabalho serão 

às 4.ª feiras depois 
das 16.25.  Os alu-

nos da equipa têm 
livre acesso ao 

espaço da Rádio, 

sendo responsáveis 
pelo equipamento 

e programação. 

A.1 / A.2 / B.1 /B.2 / 

D.2  
 

LL / LM / LI /LD 
 

O1 / O2 /O3 / O4 

 
A2 / A3 /B3 / C1 / 

C3 /D2 / D3 
 

C1 / C2 / C3 / C4 / 
C5 / C6 / C7 / C8 / 

C9  

A rádio funcionou com um grupo de 10 alunos, do 9.º 

ao 12.º anos que desenvolveram formação (orientada 
por um ex-aluno da escola/rádio) em vários programas 

de edição de áudio. Animou o intervalo das dez com 
uma programação variada de atividades, reportagens e 

música. Concretizou todas as atividades  previstas - 

organizou o desfile de Halloween no átrio da escola, 
produziu um programa de Natal, dinamizou a troca de 

correspondência no Dia dos Namorados, assinalou o Dia 
Mundial da Rádio, o Dia Mundial do Livro e o 25 de abril 

e participou nas atividades da Semana da Leitura. No 
dia 4 de abril animou o Stand da Juventude da Câmara 

Municipal de Cascais, com música, reportagens e entre-

vistas. Desenvolveu uma atividade artística na Páscoa 
que envolveu todos os alunos do 5.º ano (mais de 150 

alunos). 
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Subprojetos 

Escolas Envolvidas 
Níveis de escolaridade 

que podem participar 

Dinamizadores  

 Colaboradores 
Destinatários 

Calendarização Desenvolvimento Objetivos 

1- Áreas do MABE 
2- Referencial RBE 

3- Orientações LeR+ 
4- Projeto Educativo 

5- Competências  

Concretização 

Televisão RTA 

(Rádio Televisão Ativa) 
Todas as escolas do 

Agrupamento 
Todos os níveis de 

escolaridade 

 (pré-escolar ao 12.º) 

Equipa da 

biblioteca, alu-
nos da RTA e 

outros relacio-
nados com 

cada atividade 

Alunos, profes-
sores, funcio-

nários, encar-
regados de 

educação e 
convidados 

Comunidade 

Escolar e Local 

Ao longo do ano 

(apoio às atividades 
do Agrupamento) 

Produção e edição de 
curtas, reportagens, 

apoio às campanhas 

de solidariedade e 
reciclagem, participa-

ção em projetos de 
escola e projetos de 

promoção da leitura 
e outras literacias 

internos ou externos. 

1.º/2.º Períodos 
Semana S e Leitura 

Visita à Futurália 
Encenação O Cavalei-

ro da Dinamarca 

Produção do vídeo-
livro Ulisses 

A RTA terá 2 

núcleos, 1 de conti-
nuidade (3.º ciclo e 

secundário) e 1 de 
iniciação (2.º ciclo). 

Irão funcionar, na 

escola sede, à 3.ª 
feira, a partir das 

15.40. Os projetos 
do 1º ciclo serão 

desenvolvidos em 
horário a definir, 

segundo atividades 

previamente pro-
postas.  

Os projetos trans-
versais a várias 

escolas serão pos-

teriormente calen-
darizados. 

A.1 / A.2 / B.1 /

B.2 / C.1 / C2 / 
C.3 / D.2 / D3 

 
LL / LM / LI /LD 

 

O1 / O2 /O3 / O4/ 
O5 / 06 

 
A1 / A2 / A3 / B3 / 

C1 / C2 / C3 / D2 / 
D3 

 

C1 / C2 / C3 / C4 / 
C5 / C6 / C7 / C8 / 

C9 / C10 
 

 

A equipa contou com a participação de 16 alunos efeti-

vos e centenas de participantes/assistentes de toda a 
comunidade. Destacam-se os seguintes projetos: 

- Participação na Semana S, com a transmissão de 
vídeos - Sensibilização DH e Amnistia Internacional. 

- Participação no projeto Intercultural da escola - produ-

ção e emissão de vídeo relacionadas com a cultura e 
conhecimento dos países de origem da comunidade.  

- Apresentação do Concurso Sentir a Poesia e encenação 
da obra O Cavaleiro da Dinamarca (mais 250 pessoas) 

- Gravações dos musicais do T.Com e outros eventos da 
escola (Concertos, Semana S e Leitura, Fórum ciência...) 

- Promoção dos vídeos editados para Formação Cívica. 

- Visita de estudo à Futurália e reportagem em vídeo. 
- Participação na Semana da Leitura, com a apresenta-

ção, a todas as turmas de 5.º ano, dos vídeo-livros das 
metas curriculares do 5.º ano, realizados pelo núcleo de 

televisão em anos anteriores. 

- Produção/realização do vídeo-livro As aventuras de 
Ulisses e apresentação a todas as turmas do 6.º ano. 

Teatro e Música T.Com 
(Teatro e Comunidade) 

Escola Sede 

5.º ano ao 12.º ano 
(poderão participar  

alunos convidados do 

1.º ciclo) 

Equipa da 

biblioteca e 
grupo T.Com 

(alunos e pro-
fessores)  

Alunos, profes-

sores, funcio-
nários, encar-

regados de 
educação e 

convidados 
Comunidade 

Escolar e Local 

Setembro a 

Dezembro 
Conclusão do texto 

(adaptação) e 
ensaios para o Musi-

cal Anita. Apresenta-

ções em dezembro. 
Janeiro a Abril 

Construção do texto 
(original) e ensaios 

para um musical rela-
cionado com os 30 

anos de escola. Apre-

sentações em Abril 

O T.Com terá 5 

p ro fesso res  a 
orientar (música e 

encenação). Irá 
funcionar, na esco-

la sede, às 3.ª fei-

ra, a partir das 
17.30.  

 

A.1 / A.2 / B.1 /

B.2 / C.1 / C2 / 
C.3 / D.2 / D3 

 

LL / LM / LI /LD 
 

O1 / O2 /O3 / O4/ 

O5 / 06 
 

A1 / A2 / A3 / B3 / 

C1 / C2 / C3 / D2 / 

D3 
 

C1 / C2 / C3 / C4 / 

C5 / C6 / C7 / C8 / 

C9 / C10 

Foram desenvolvidos os 2 projetos previstos:  

Anita - envolveu 30 participantes entre alunos, ex-
alunos, professores, funcionários e restante comunidade 

educativa. Realizaram-se 4 apresentações e assistiram à 
peça cerca de 1000 pessoas.  

1988 - 2018, uma viagem no tempo -  envolveu 35 

participantes entre alunos, ex-alunos, professores, fun-
cionários e restante comunidade educativa. Realizaram-

se 3 apresentações e assistiram à peça mais de 750 
pessoas.  

 Foram efetuadas gravações em vídeo. 
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