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A BIBLIOTECA ESCOLAR ESTÁ EM FESTA 
 

“Sempre imaginei que o paraíso será uma espécie de biblioteca” 
(Jorge Luís Borges) 

 

 N um passado não muito longínquo, falar em biblioteca escolar era falar de um espaço muito limitado, 

normalmente o espaço equivalente a uma sala de aula, sem pessoal adstrito, espaço “frio” e despido de vida, onde os 

livros se encontravam em armários fechados à chave.  A biblioteca era, assim, constituída por um conjunto de armá-

rios, onde os livros se encontravam fechados e protegidos, e onde não se acedia diretamente, porque se temia que os 

alunos estragassem os livros, daí se dificultar o acesso. A organização dos livros obedecia a critérios internos da 

escola, mas não segundo o sistema universal, sendo frequente a organização por departamentos curriculares. O 

mesmo espaço era usado para fins muito diversificado, nomeadamente reuniões de professores, pais, …, conferências 

e mesmo para aulas. Devido à falta de pessoal,  muitas vezes, só se abria quando algum professor ou aluno queria 

requisitar um livro. Assim foi na última escola onde lecionei, antes de vir para o Centro de Formação. 

 Numa breve viagem ao passado um pouco mais distante, antes das escolas disponibilizarem esse espaço, as 

bibliotecas chegavam às populações numa Citroen HY (fabricada entre os anos de 1947 e 1981). Eram as bibliotecas 

itinerantes da Fundação Calouste Gulbenkian, bibliotecas rolantes que pretendiam promover e desenvolver o pra-

zer pela leitura e elevar o nível cultural dos cidadãos, permitindo, gratuitamente, o livre acesso aos livros e o em-

préstimo domiciliário. Estas bibliotecas estavam bem organizadas. Nas prateleiras de baixo encontravam-se os li-

vros infantis; nas do meio literatura, ficção, biografias, e nas de cima os livros menos pedidos, de filosofia, poesia e 

ciências (Neves, 2005). O “dia da biblioteca” era um dia muito esperado tal era a ânsia de poder escolher um livro, 

de o poder sentir e saborear. Estas bibliotecas desempenharam um papel crucial na promoção da leitura. 

 Mas os tempos mudaram bastante, nos últimos 30 anos, nomeadamente a partir da adesão de Portugal à 

CEE. Vivemos numa época cada vez mais volátil, marcada pela globalização e pelas novas tecnologias de informa-

ção e comunicação (TIC). Os desafios que temos que enfrentar exigem, de nós, capacidade de mudança e de respos-

ta ajustada aos tempos que vivemos. 

 Foi essa visão de mudança que fez com que fosse lançado, pelos Ministério da Educação e  Ministério da 

Cultura, em 1996, o Programa Rede de Bibliotecas Escolares (PRBE) e que tinha por objetivo “instalar e desenvolver 

bibliotecas em escolas públicas de todos os níveis de ensino, disponibilizando aos utilizadores os recursos necessá-

rios à leitura, ao acesso, uso e produção da informação em suporte analógico, eletrónico e digital” (RBE) 1). 

 E eis que as bibliotecas passaram a ser espaços totalmente renovados, mais amplos, organizados, com re-

cursos variados e principalmente, espaços “sem barreiras”, com livre acesso, espaços abertos ao conhecimento e à 

cultura. As bibliotecas escolares passaram a ter vida, muita vida e são hoje procuradas por serem espaços acolhedo-

res, com profissionais qualificados, e preparados para os desafios que têm que enfrentar. Hoje a biblioteca escolar 

serve para as funções  a que foi destinada. 
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 Este ano, a RBE comemora o seu 20.º aniversário. Parabéns!!!! A BIBLIOTECA ESCOLAR ESTÁ EM FESTA 

e a #em#fOrm@ç@O# não quis deixar de participar neste aniversário, dedicando-lhe este número especial.  Como 

em todos os aniversários, vamos comemorar e desejar muitos anos de vida. E, como “uma imagem vale por mil pala-

vras”, partilho algumas que marcam bem a sua época.  

A Diretora do CFAEAB 

Referências bibliográficas: 

NEVES, Rui (2005). Bibliotecas em movimento: as bibliotecas móveis em Portugal. Comunicação apresentada no “II Con-
gresso de Bibliotecas Móviles” que decorreu em Barcelona, de 21 a 22 de outubro de 2005. Acedido em 11-05-2016, 
em http://www.bibliobuses.com/documentos/ruineves.pdf  13-05-2016. 

Páginas consultadas: 

http://www.rbe.mec.pt/np4/programa.html, acedida em 10-05-2016. 

http://bibliotecasemrede.blogspot.pt/search?updated-min=2013-01-01T00:00:00Z&updated-max=2014-01-01T00:00:00Z&max
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____________________________________________________________________________________ 

1) In http://www.rbe.mec.pt/np4/programa.html, acedida em 10-05-2016. 

http://webpages.fc.ul.pt/~ommartins/images/hfe/lugares/nunogoncalves/biblioteca.htm 

http://www.blogdacompanhia.com.br/category/

http://webpages.fc.ul.pt/~ommartins/images/hfe/lugares/nunogoncalves/
http://webpages.fc.ul.pt/~ommartins/images/hfe/lugares/

http://www.santanostalgia.com/2008/05/biblioteca-itinerante-da-gulbenkian.html 

http://www.ruadireita.pt/largo-do-pelourinho/uma-especie-de-biblioteca-

http://www.bibliobuses.com/documentos/

http://bibliotecadomarao.blogspot.pt/ 
http://bibliotecasjuliomartins.blogspot.pt/2013/10/conhecer-biblioteca-escolar.html 

http://www.onoticiasdatrofa.pt/index.php/ultimas-noticias/edicao-papel/76-edicao-442/11061-mes-

internacional-da-biblioteca-escolar-assinalado-em-outubro 

http://www.bibliobuses.com/documentos/ruinevesPP.pdf 
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Rede de Bibliotecas Escolares: 20 anos a (in)formar 

António da Silva Pereira 

Fátima Macedo Rodrigues 

(Coordenadores interconcelhios RBE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

      A formação é uma questão central em qualquer instituição que deseje a eficácia dos seus recursos humanos e que pretenda elevar a 

qualidade dos serviços que presta. No contexto da atual Sociedade de Informação, em que a biblioteca escolar deve procurar acompanhar 

a mudança que se verifica no modo de aceder à informação e de produzir conhecimento, a formação contínua e especializada dirigida aos 

profissionais das bibliotecas é, cada vez mais, fator de melhoria dos seus serviços. 

 

(Portal RBE: http://www.rbe.min-edu.pt/np4/formacao_continua_eps.html) 

 

 O sucesso do Programa Rede de Bibliotecas Escolares ao longo dos seus vinte anos de existência deve-se a 

um grande investimento nas bibliotecas escolares, dotando-as de mobiliário, equipamentos, recursos materiais e hu-

manos, que as tornaram lugares de excelência na escola, espaços atrativos, dinâmicos, de lazer e, sobretudo, de 

aprendizagem e de construção de conhecimento.  

     Por sua vez, a resposta adequada a estas mudanças trouxe grandes desafios aos profissionais que nelas trabalham 

desde então. Se a Portaria n.º 756/2009, do Ministério da Educação, foi essencial para criar o responsável pela gestão 

da biblioteca escolar e definir as suas funções, não menos importantes foram os documentos orientadores produzi-

dos pelo Gabinete coordenador ao longo destes vinte anos, prestando apoio às bibliotecas escolares para que estas 

acompanhassem a evolução do Programa e dando resposta aos desafios e às dificuldades que foram surgindo no ter-

reno por parte dos coordenadores das bibliotecas, professores bibliotecários, equipas e diretores. Essas orientações 

foram surgindo oportunamente sob a forma de publicações acerca das temáticas mais variadas, desde a gestão dos 

recursos e dos serviços à dinamização dos espaços e à formação nas literacias, com informação concisa, tornando-se 

livros de cabeceira de qualquer professor bibliotecário, esclarecendo as dúvidas e orientando na caminhada.  

 

http://www.rbe.min-edu.pt/np4/formacao_continua_eps.html
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Publicações RBE 

 

Publicação Assunto Publicações relacionadas 

Aprender com a 
Biblioteca Esco-
lar 
  

Orientação do trabalho das bibliote-
cas escolares, de modo a integrar no 
ensino dos diferentes conteúdos cur-
riculares, bem como no desenvolvi-
mento de outros projetos e ativida-
des, os conhecimentos, capacidades e 
atitudes inerentes às diferentes lite-
racias. 

 Aprender com a biblioteca escolar; 

 Aprender com a biblioteca escolar: enquadramen-

to e conceção; 

 Aprender com a biblioteca escolar: apresentação; 

 Aprender com a biblioteca escolar: relatório 

2012.13; 

 Aprender com a biblioteca escolar: relatório 

2013.14; 

 Aprender com a biblioteca escolar: relatório 

2014.15;  

 Atividades para aprender com a biblioteca escolar. 

Avaliação do 
Programa Rede 
de bibliotecas 
Escolares 

Estudo que tem por objeto a avalia-
ção externa do Programa Rede de 
Bibliotecas Escolares. Realizado mais 
de uma década após o início do Pro-
grama, tem um caráter de balanço do 
caminho percorrido e dos resultados 
alcançados neste período. 

 Avaliação do Programa Rede de Bibliotecas Escola-
res 

Biblioteca Ativa Abordagem de temáticas de natureza 
diversa, procurando refletir, inquie-
tar, discutir e apresentar propostas 
que reforcem e consolidem o percur-
so das bibliotecas escolares e as tor-
nem núcleos ativos de acolhimento, 
aprendizagem e construção pessoal. 

  Sete propostas para uma biblioteca ativa; 

 Liga-te, mas com respeito... 

 Mês internacional da biblioteca escolar: ideias e 

sugestões 

  

Biblioteca RBE Conjunto de textos relacionados 
com a atividade da biblioteca escolar, 
organizados em torno de cinco áreas 
temáticas: Biblioteca e currículo; Lei-
tura e literacias; Projetos e parcerias; 
Gestão da biblioteca e Gestão da in-
formação. 
Pretende-se difundir estudos e práti-
cas que potenciem a melhoria da 
qualidade dos serviços prestados 
pela biblioteca e o seu impacto na 
escola e nas aprendizagens. 

  O que queremos para o futuro das bibliotecas 

escolares; 

 Avaliação do impacto da biblioteca escolar; 

 Gestão e organização da coleção digital; 

 Aprender através dos recursos online; 

 Ebooks e bibliotecas; 

 Biblioteca escolar e trabalho colaborativo; 

 Estratégia: a alavanca da biblioteca escolar; 

 Fazer leitores na era digital: o contributo da 

biblioteca escolar. 

http://www.rbe.mec.pt/np4/681.html
http://www.rbe.mec.pt/np4/697.html
http://www.rbe.mec.pt/np4/697.html
http://www.rbe.mec.pt/np4/698.html
http://www.rbe.mec.pt/np4/1273.html
http://www.rbe.mec.pt/np4/1273.html
http://www.rbe.mec.pt/np4/1430.html
http://www.rbe.mec.pt/np4/1430.html
http://www.rbe.mec.pt/np4/1592.html
http://www.rbe.mec.pt/np4/1592.html
http://www.rbe.mec.pt/np4/1722.html
http://www.rbe.mec.pt/np4/31.html
http://www.rbe.mec.pt/np4/31.html
http://www.rbe.mec.pt/np4/792.html
http://www.rbe.mec.pt/np4/822.html
http://www.rbe.mec.pt/np4/1045.html
http://www.rbe.mec.pt/np4/1045.html
http://www.rbe.mec.pt/np4/396.html
http://www.rbe.mec.pt/np4/396.html
http://www.rbe.mec.pt/np4/463.html
http://www.rbe.mec.pt/np4/871.html
http://www.rbe.mec.pt/np4/973.html
http://www.rbe.mec.pt/np4/1173.html
http://www.rbe.mec.pt/np4/1286.html
http://www.rbe.mec.pt/np4/1421.html
http://www.rbe.mec.pt/np4/1490.html
http://www.rbe.mec.pt/np4/1490.html
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(As publicações estão disponíveis no portal RBE, em http://www.rbe.mec.pt/np4/publicacoes_rbe) 

 

Publicação Assunto Publicações relacionadas 

Gestão da Biblio-
teca Escolar 

Orientações no sentido do desenvol-
vimento de uma política de gestão 
das bibliotecas escolares que consi-
dere o agrupamento como unidade 
organizacional e pedagógica com 

 Para uma gestão integrada da biblioteca 
escolar do agrupamento: orientações 

 12 passos para organizar, gerir e dinami-
zar a biblioteca escolar do 1º Ciclo do En-
sino Básico 

Gestão da cole-
ção 

Conjunto de linhas orientadoras para 
uma política de constituição e desen-
volvimento da coleção. Atendendo ao 
contexto atual e às possibilidades 
introduzidas pela Internet na gestão 
e produção de informação, torna-se 
fundamental à biblioteca escolar a 
definição e hierarquização de priori-
dades, na gestão da coleção, ade-
quando-as às reais necessidades da 
comunidade que serve. 

 Gestão da coleção 

Lançar a Rede de 
Bibliotecas 

Relatório que contém os princípios, 
bases e linhas de orientação que esti-
veram na origem da criação do Pro-
grama Rede de Bibliotecas Escolares. 

 Lançar a Rede de Bibliotecas Escolares 

 Lançar a Rede de Bibliotecas Escolares: 
relatório síntese 

 Rede de Bibliotecas Escolares - School 
Libraries Network (apresentação bilingue 
do Programa) 

Modelo de avali-
ação da bibliote-
ca escolar:2014-
2017 

 Trata-se de um instrumento criado 
pelo Programa RBE para que as bi-
bliotecas possam, de uma forma es-
truturada e fundamentada, realizar a 
avaliação da sua ação e definir estra-
tégias de melhoria e desenvolvimento 

  Modelo de avaliação da biblioteca esco-
lar: 2014-2017  

Quadro estraté-
gico: 2014-2020 

Conjunto de áreas e linhas prioritá-
rias de intervenção, que permitam ao 
Programa Rede de Bibliotecas Esco-
lares orientar a sua ação e contribuir 
para a concretização dos objetivos 
estabelecidos para Portugal pela Es-
tratégia Europa 2020, no domínio da 
melhoria dos níveis de educação 

 Quadro estratégico: 2014-2020 
  

http://www.rbe.mec.pt/np4/publicacoes_rbe
http://www.rbe.mec.pt/np4/36.html
http://www.rbe.mec.pt/np4/36.html
http://www.rbe.mec.pt/np4/118.html
http://www.rbe.mec.pt/np4/118.html
http://www.rbe.mec.pt/np4/118.html
http://www.rbe.mec.pt/np4/103.html
http://www.rbe.mec.pt/np4/94.html
http://www.rbe.mec.pt/np4/446.html
http://www.rbe.mec.pt/np4/446.html
http://www.rbe.mec.pt/np4/111.html
http://www.rbe.mec.pt/np4/111.html
http://www.rbe.mec.pt/np4/111.html
http://www.rbe.mec.pt/np4/mabe.html
http://www.rbe.mec.pt/np4/mabe.html
http://www.rbe.mec.pt/np4/qe.html


Página 9  
     #em#fOrm@ç@O# 

N.º 2  

      A par destas orientações, a formação contínua proporcionada na área das bibliotecas ou com ela relacionada foi 

essencial ao entendimento da missão da biblioteca e ao caminho a seguir para a cumprir. A Rede de Bibliotecas Esco-

lares tem desenvolvido um programa sistemático de formação dirigido a professores bibliotecários, a outros profes-

sores e a assistentes operacionais, tendo em vista a especialização em áreas como as literacias, gestão da informação, 

biblioteconomia, leitura e ambientes digitais. 

      Estas ações de formação são igualmente disponibilizadas aos Centros de Formação de professores, de modo a po-

derem ser replicadas com a colaboração de elementos do Gabinete da Rede de Bibliotecas Escolares, de coordenado-

res interconcelhios, professores bibliotecários e outros docentes. Além destas, têm sido realizadas outras ações, da 

iniciativa dos Centros de Formação, tendo em conta as necessidades identificadas no terreno. Trata-se de formação 

direcionada para a prática, para o aprofundamento de temáticas relacionadas com o trabalho da biblioteca escolar. A 

formação dirigida a docentes contempla as áreas do currículo e biblioteca escolar, da gestão da informação, da gestão 

e organização, da literacia da leitura, da literacia da informação, da literacia dos média, da literacia tecnológica e di-

gital, além de outras. Para os assistentes operacionais, tem-se privilegiado a formação nas áreas da gestão da infor-

mação, da gestão e organização, da literacia da informação, da literacia tecnológica e digital, entre outras.  

      A informação mais pormenorizada acerca da formação encontra-se disponível no portal RBE, em http://

www.rbe.min-edu.pt/np4/formacao_bibliotecas. A informação a seguir apresentada diz respeito aos temas mais rele-

vantes da formação ocorrida nos três últimos anos letivos e à sua frequência por professores bibliotecários, outros 

professores e assistentes operacionais.  

 

Temas mais relevantes tratados na formação 

Ano letivo de 2012-2013 

 
Professores bibliotecários e outros professores Assistentes operacionais 

 Bibliotecas escolares: construção de redes dinâmicas de 

conhecimento; 

 A Biblioteca Escolar 2.0 

 A BE Currículo e Literacias 

 Multimédia para o ensino: produção e distribuição de 

conteúdos digitais 

 Bibliotecas escolares e recursos educativos digitais 

 Marketing e Divulgação nas Bibliotecas Escolares 

 Trabalho colaborativo em rede concelhia de bibliotecas 

 Compreensão leitora: desenvolvimento e implementação 

de estratégias em sala de aula 

 A Educação e a Escola no século XXI 

 A literacia da informação na escola do século XXI: como 

trabalhar com a BE 

  Organização e funcionamento da 

BE. Recursos e Serviços 

  TIC na BE. Apoio ao utilizador 

 Tecnologias da informação e co-

municação na BE 

 Gestão e tratamento da documen-

tação e informação 

  

http://www.rbe.min-edu.pt/np4/formacao_bibliotecas
http://www.rbe.min-edu.pt/np4/formacao_bibliotecas
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Ano letivo de 2013-2014 

 

 

Ano letivo de 2014-2015 

 
Formação ministrada a professores bibliotecários e a outros professores 
(Formação proposta pela RBE e acreditada pelo Conselho Científico da Formação Contínua) 

 

Professores bibliotecários e outros professores Assistentes operacionais 

 Biblioteca Escolar, Currículo e Literacias 

 A Biblioteca Escolar e a Web 2.0 

 Aprender com a Biblioteca Escolar: integração e desenvolvi-

mento das literacias da leitura, dos média e da informação nas 

aprendizagens 

 Biblioteca Escolar: partilhar saberes, melhorar a qualidade 

 Literacias Digitais e Segurança na Internet 

 Gestão e tratamento da Informação/

Documentação 

 Tecnologias da informação e comunica-

ção na Biblioteca Escolar 

  

Professores bibliotecários e outros professores Assistentes operacionais 

 Aprender com a Biblioteca Escolar: integração e desenvolvi-

mento das literacias da leitura, dos média e da informação nas 

aprendizagens. 

 Biblioteca Escolar: partilhar saberes, melhorar a qualidade. 

 A literacia estatística ao serviço da cidadania: portal do INE e 

projeto ALEA – uma primeira abordagem. 

 Formação PORDATA/RBE 

 A Biblioteca Escolar no contexto da 
sociedade em rede 

 Gestão e tratamento da Informação/
Documentação 

 Organização e funcionamento da 
Biblioteca Escolar: Recursos e Servi-
ços 

 Tecnologias da informação e comu-
nicação na Biblioteca Escolar 
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Formação ministrada a assistentes operacionais 
(Formação proposta pela RBE e acreditada pelo Conselho Científico da Formação Contínua) 
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      O Quadro estratégico RBE 2014-2020, que apresenta os padrões de referência para o trabalho das bibliotecas 

escolares até ao ano de 2020, aponta como linhas de ação a produção de materiais e instrumentos de apoio ao trabalho das 

bibliotecas nas áreas da aprendizagem e formação leitora, a formação dos recursos humanos em áreas relacionadas com o currículo e as 

literacias e a continuação da formação de pessoal docente e não docente. A publicação de documentos orientadores e a forma-

ção continuam a ser assim prioridade do Programa Rede de Bibliotecas Escolares, por serem essenciais ao desenvol-

vimento de um trabalho de qualidade e ao sucesso das bibliotecas escolares.  
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http://www.rbe.mec.pt/np4/home 
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O contributo da literacia digital para o sucesso escolar 
Edgar Ribeiro Lamas 

 

Resumo: 

Tendo presente as ideias expressas na Estratégia Europa 2020, na qual se en-
quadra o quadro estratégico 2014-2020, evidencio os objetivos da União Euro-
peia, que levaram a RBE a "um conjunto de áreas e linhas prioritárias de inter-
venção”. Partindo do enquadramento normativo daqui decorrente, proponho 
uma reflexão sobre o conceito da literacia digital, o seu valor e importância 
para o incentivo ao trabalho colaborativo entre professores e para uma prática 
inter e transdisciplinar que viabilize a promoção do sucesso dos alunos, a sua 
realização e integração social. 

Palavras-chave: literacia digital, trabalho colaborativo, sucesso escolar, inclusão. 

 

N os tempos em que vivemos, é impossível ignorar o contributo da literacia digital 

para o sucesso escolar. Num primeiro momento, centro-me nas diretrizes europeias que 

nos incentivam a discutir a temática eleita para este artigo – o contributo da literacia para o 

sucesso escolar. 

Da Comunicação da Comissão – Europa 2020, Estratégia para um crescimento inteligente, 

sustentável e inclusivo (COM(2010) 2020 final, p.6), saliento a segunda e a terceira das sete 

iniciativas apontadas como emblemáticas para o crescimento pretendido: “«Juventude em 

movimento» para melhorar os resultados dos sistemas de ensino e facilitar a entrada dos 

jovens no mercado de trabalho. / «Agenda digital para a Europa» para acelerar a implanta-

ção da Internet de alta velocidade e para que as famílias e as empresas possam tirar partido 

de um mercado único digital.” pois reconheço que estas iniciativas são um desafio para o 

trabalho que a escola é chamada a desempenhar. É, através do empenho da escola, que o 

país poderá dar o seu contributo, a nível europeu, para os objetivos, que este mesmo docu-

mento enumera como resultantes das iniciativas referidas. Transcrevo aqueles que permiti-

rão avançar, tendo em vista problematizar a relação – sucesso escolar / integração laboral / 

inclusão social (idem, pp.16,17):  

(i) «Juventude em movimento»  
       A nível da UE, a Comissão vai trabalhar no sentido de: (...) 

- Promover o reconhecimento da aprendizagem não formal e informal;  

- Lançar um enquadramento para o emprego dos jovens (...) através da 
aprendizagem profissional, estágios ou outras experiências laborais, 
incluindo um sistema («O teu primeiro emprego EURES») destinado a 
melhorar as oportunidades de emprego para os jovens mediante a pro-
moção da mobilidade na UE.  

A nível nacional, os Estados-Membros devem: (...) 

- Melhorar os resultados escolares, relativamente a cada ciclo (...) através 
de uma abordagem integrada, que abranja as competências-chave e 

Nos tempos em que 

vivemos, é impossí-

vel ignorar o contri-

buto da literacia di-

gital para o sucesso 

escolar.  

http://rbe.min-edu.pt/newsletter//np4/899.html 

É, através do empe-

nho da escola, que o 

país poderá dar o seu 

contributo, a nível 

europeu, para os 

objetivos, que este 

mesmo documento 

enumera como resul-

tantes das iniciativas 

referidas.  

http://www.fenacerci.pt/web/novidades/outras_novidades.html 
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vise a redução do abandono escolar precoce;  

- Aumentar a abertura (...) orientando melhor a aprendizagem para as 
necessidades do mercado de trabalho;  (...) 

(ii) «Agenda digital para a Europa» 
A nível da UE, a Comissão vai trabalhar no sentido de: (...) 

- Reformar os fundos de investigação e inovação e aumentar os apoios 
no domínio das TIC (...); 

- Promover o acesso e a adopção da Internet por todos os cidadãos 
europeus, nomeadamente através de ações de apoio à literacia di-
gital e à acessibilidade.  

A nível nacional, os Estados-Membros devem: (...) 
- Elaborar estratégias operacionais para a Internet de alta velocidade 

(...); 
- (...) reduzir os custos de implantação das redes;  

- Promover a criação e utilização de serviços em linha acessíveis e mo-
dernos (por exemplo, (...) a casa inteligente, as competências digi-
tais e a segurança).  

Partindo deste enquadramento abrangente, em termos de diretrizes europeias atu-

ais e prospectivas, e evidenciando a afirmação que aparece contracapa do Programa Rede 

de Bibliotecas Escolares. Quadro estratégico: 2014-2020, “A biblioteca escolar desempenha um 

papel central no desenvolvimento das literacias, no suporte à aprendizagem, na aquisi-

ção de competências de informação e na formação de leitores.”, foco-me agora na im-

portância atribuída por este programa à necessidade de criar um quadro estratégico, 

quando a dada altura lemos:  

Através da sua implementação, esperamos contribuir, não só para uma 
gestão mais eficaz da RBE mas, também para um aumento da sua capacidade 
para aproveitar as oportunidades e para enfrentar os desafios que se colocam 
às bibliotecas no século XXI, continuando a demonstrar o valor indispensável 
de uma política pública para as bibliotecas escolares, a leitura, as literacias e a 
inclusão social que estas proporcionam. (2013, p.26) 

Pela relevância que tem para a temática do artigo, entendo ser necessário, tam-

bém, transcrever um dos padrões de qualidade que constituem este programa, nomea-

damente o quinto, visto que se centraliza nas áreas de ensino, essenciais à formação 

para a literacia digital (idem, p.15): 

As bibliotecas promovem o trabalho colaborativo com os docentes e parti-
cipam em projetos e em atividades pedagógicas, contribuindo para a melhoria 
dos resultados dos alunos e para a resolução de problemas de aprendizagem.  

São ambientes de convívio e de trabalho onde se realizam percursos for-
mativos e de aprendizagem que estimulam a interação dos alunos com tecno-
logias e fontes de informação diversificadas. Ocupam um lugar imprescindível 
na escola, na medida em que fomentam o treino e a formação para as literacias 
digitais, dos média e da informação, preparando os alunos para a pesquisa, 
uso, produção e comunicação da informação e para a participação segura e 
informada nas redes sociais.  

A concepção de biblioteca e o delinear das suas funções, aqui expressas, traçam o 

caminho que considero ser necessário percorrer para a promoção da relação anunciada 

“A biblioteca escolar 

desempenha um papel 

central no desenvolvi-

mento das literacias, no 

suporte à aprendizagem, 

na aquisição de compe-

tências de informação e 

na formação de leitores.” 

“As bibliotecas promo-
vem o trabalho colabo-
rativo com os docentes e 
participam em projetos 
e em atividades pedagó-
gicas, contribuindo para 
a melhoria dos resulta-
dos dos alunos e para a 
resolução de problemas 
de aprendizagem.”  



Página 16  #em#fOrm@ç@O#  
N. º  2  

acima. Como resultado do que é a biblioteca e das funções delineadas, segue-se, a 

apresentação das linhas de ação propostas (idem, ibidem): 

 Acompanhamento da implementação do referencial Aprender com a bibli-
oteca escolar.  

 Articulação com outras estruturas do Ministério da Educação e Ciência 
(MEC), com o propósito de integrar a biblioteca no currículo e em progra-
mas ou atividades associadas ao desenvolvimento das diferentes literacias.  

 Parcerias com universidades e outras organizações, com vista à produção 
de conteúdos, formação e realização de estudos.  

As linhas de ação reforçam a importância da biblioteca para a promoção da 

aprendizagem, quer pela relação com a sala de aula (considerada o espaço por exce-

lência para a abordagem dos conteúdos do currículo – a aprendizagem formal), quer 

pela relação com outras instituições que viabilizaram oportunidades não só para a 

inovação, mas ainda e concomitantemente para a oportunidade da aprendizagem 

informal. As diferentes literacias ajudam, pois, a criar as redes necessárias entre os 

diferentes espaços, facilitando o acesso à diversidade de conteúdos, de contextos, à 

interação com diferentes intervenientes; em suma, incentivam à construção de co-

nhecimentos consolidados, o que implica uma aprendizagem significativa. Como 

reforço destas ideias, convoco Kuzmin & Parshakova (2013, p.9), que apresentam 

uma visão rica da literacia: 

Plural, dinâmica e situacional, relativa não só às competências básicas 
de escrita e numeracia num idioma, mas também à capacidade de identifi-
car, compreender, criar, comunicar e calcular informação (...) envolver-se 
criticamente com mensagens de media e produzir conteúdos para partilha 
através de diversas ferramentas de comunicação e informação. Isso tam-
bém significa que a literacia implica a existência de um continuum de 
aprendizagem para que as pessoas possam atingir seus objetivos, desenvol-
ver o seu conhecimento potencial participar plenamente na comunidade e 
na sociedade em geral. 

Falando da literacia digital, há que reconhecer que o progresso acelerado das 

TIC nas últimas décadas, tem sido notório; segundo Lamas (2009, p.278) 

Ele assenta fundamentalmente em três mudanças, que podem ser consi-
deradas fundamentais: 

 a digitalização de dados, imagens e sons; 

 a compressão digital de dados; 

 o crescimento desmesurado do poder dos componentes electrónicos. 

A digitalização permite registar, editar, combinar, manipular toda e 
qualquer informação, por qualquer meio, em qualquer lugar, a qualquer 
tempo (...) traz a multiplicação de possibilidades de escolha, de interacção. 
A mobilidade e a virtualização libertam-nos dos espaços e tempos rígidos, 
previsíveis, determinados (...). 

Foram estas inovações que levaram a que, gradualmente, o equipamento analó-

gico tenha vindo a ser substituído pelos sistemas digitais que rasgaram o horizonte 

para uma maior interatividade entre os utilizadores e os sistemas. O digital, ao esta-

As linhas de ação reforçam 
a importância da biblioteca 
para a promoção da apren-
dizagem, quer pela relação 
com a sala de aula 
(considerada o espaço por 
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formal), quer pela relação 
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viabilizaram oportunidades 
não só para a inovação, mas 
ainda e concomitantemente 
para a oportunidade da 
aprendizagem informal.  
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belecer um formato universal no qual pode expressar-se qualquer tipo de informação, com 

a criação da internet e seus protocolos tem viabilizado o estabelecimento de relações de 

qualquer coisa com qualquer outra coisa, de qualquer pessoa com qualquer outra pessoa, 

de qualquer sistema com qualquer outro sistema. Com essas relações – as redes – rompem-

se definitivamente as fronteiras e surge um sistema capaz de processar um número infinito 

de informações.  

Estes elementos digitais fazem-nos pensar a educação de uma forma diferente, possi-

bilitando a utilização das diversificadas tecnologias que viabilizam, assim, a sua comunica-

ção e difusão fora dos espaços tradicionais, criando oportunidades de aprendizagens e po-

tencializando infindas possibilidades (Lamas, 2009.  

Creio ser importante lembrar a franca evolução que se tem feito sentir, desde o início 

deste século. A Comissão Europeia adotou em Março de 2001 o Plano de Acção e-Learning 

(2001-2004), com vista a lançar pontes entra a educação e as novas tecnologias da comuni-

cação. O Press Release IP/01/446 de 28.3.20011) que divulgou o comunicado da Comissão ao 

Conselho e ao Parlamento Europeu Plano de acção eLearning – Pensar o futuro da educação disso 

nos dá conta, quando a certo passo regista: “Erkki Liikanen, comissário que tutela a Em-

presa e a Sociedade da Informação, afirmou: ‘e-Learning constitui uma vertente fundamen-

tal da Acção e-Europe na luta contra a fratura digital. Neste domínio, a Europa só conse-

guirá ter êxito se assegurar uma cultura digital e um nível suficiente de habilitações’”. Re-

corde-se, ainda, uma outra passagem do Press Release, que evidencia a iniciativa e-learning 

adotada em 2000, a qual se delineia em quatro linhas de ação prioritárias: 

1. Melhoria das infra-estruturas e do equipamento (acesso à Internet em todas as 
salas de aula antes do fim de 2002, rácio entre 5 e 15 alunos por cada computador 
multimédia em 2004); 

2. Esforço de formação a todos os níveis (aquisição de uma cultura digital antes do 
fim da escolaridade até ao fim de 2003, incentivo aos professores para a utilização 
pedagógica das tecnologias digitais, criação de plataformas de aprendizagem em 
linha até ao fim de 2002, adaptação dos programas escolares, acesso de cada tra-
balhador à aquisição de uma cultura digital),  

3. Desenvolvimento de serviços e conteúdos de qualidade e  

4. Ligação em rede das escolas europeias.  

Se a cultura digital aqui sublinhada, em 2001, é efetivamente a alavanca para a promo-

ção da aprendizagem, não podemos duvidar que o incentivo aos professores para a utiliza-

ção pedagógica das tecnologias digitais é o pretexto que tem dado azo à mudança. 

No sentido de reforçar as medidas empreendidas com a iniciativa e-Learning adoptada 

em 2000 e com o Plano de Acção e-Learning (2001-2004), através da Decisão 2318/2003/

CE2) , o Parlamento Europeu e o Conselho estabeleceram o Programa e-Learning (2004-

2006), tendo em vista a integração efetiva das TIC nos sistemas europeus de educação e 

formação. O objetivo geral do programa consistiu em apoiar e continuar a desenvolver o 

recurso efetivo às TIC nos sistemas europeus de educação e formação, constituindo um 

contributo para uma educação de qualidade e um elemento essencial para a adaptação da-

queles sistemas às necessidades da Sociedade do Conhecimento no contexto da aprendiza-

gem wide-long life-long (Lamas, 2009).  

Se a cultura digital 
aqui sublinhada, em 
2001, é efetivamente 
a alavanca para a 
promoção da apren-
dizagem, não pode-
mos duvidar que o 
incentivo aos pro-
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zação pedagógica 
das tecnologias digi-
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tem dado azo à mu-
dança. 

http://be-cre-epa.blogspot.pt/p/recursos-literacia-digital.html 
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De acordo com o texto da acima referida decisão (2318/2003/CE), os objetivos 

específicos deste programa foram: 

1. Identificar e informar os actores em causa sobre os meios e formas de recurso 

à aprendizagem electrónica para promover a literacia digital e desse modo 

contribuir para reforçar a coesão social, fomentar o desenvolvimento pessoal e 

incentivar o diálogo intercultural; 

2. Explorar as potencialidades da aprendizagem electrónica para consolidar a 

dimensão europeia na educação; 

3. Prever mecanismos de apoio ao desenvolvimento de produtos e de serviços 

europeus de qualidade, bem como de intercâmbio e transferência de boas prá-

ticas;  

4. Explorar as potencialidades da aprendizagem electrónica no contexto da ino-

vação dos métodos de ensino, a fim de melhorar a qualidade do processo de 

aprendizagem e estimular a autonomia dos formandos. 

Ainda, de acordo com a mesma decisão, convém recordar que, entre as áreas 

de intervenção indicadas, importa, no âmbito desta investigação, reter: 

1. A promoção da literacia digital – As acções nesta área incidirão sobre o con-

tributo das TIC na escola e no contexto mais amplo da aprendizagem ao lon-

go da vida, em particular para aqueles que, devido à localização geográfica, à 

sua situação social ou às suas necessidades específicas, não têm acesso fácil a 

essas tecnologias. O objectivo é identificar os bons exemplos e desenvolver 

sinergias entre as muitas actividades nacionais e europeias que se dirigem aos 

referidos grupos-alvo;  

2. (...) 

3. As acções transversais – As acções nesta área incidirão na promoção da 

aprendizagem electrónica na Europa, com base no acompanhamento do plano 

de acção eLearning. Os objectivos passam pela difusão, promoção e a transfe-

rência de práticas correctas e inovadoras e dos resultados dos projectos e pro-

gramas, bem como pelo reforço da cooperação entre os diversos agentes en-

volvidos, nomeadamente através da promoção de parcerias entre os sectores 

público e privado.  

Esta mudança afetou não só a educação a distância como também a educação in pre-

sentia. De facto, o aproveitamento do potencial da literacia digital é fundamental 

para a educação latus sensus; daí, defender que ela contribui para o sucesso escolar. 

Recordo que as tecnologias tendem a evoluir em quatro direções fundamentais: 

- a digitalização – do analógico para o digital, 

- a virtualização – do físico para o virtual; 

- a mobilidade – do fixo para o móvel; 

- a personalização – do massivo para o individual. 

Citando Lamas (2009, p.281)  

A digitalização desempenha um papel preponderante, contribuindo no 
mundo da educação, para uma cada vez maior facilitação do virtual, permi-
tindo este por sua vez a mobilidade que tem vindo a tornar-se mais acen-
tuada. A conjugação das três primeiras perspectivas referidas levam à 
quarta – a personalização da aprendizagem sem, no entanto, se perder a 

De facto, o aproveita-

mento do potencial da 

literacia digital é funda-

mental para a educação 

latus sensus; daí, defen-

der que ela contribui 

para o sucesso escolar.  

http://pt.slideshare.net/CristianaFreitas2/a-literacia-da-informao-nas-bibliotecas-escolares-como-descrever-e-pesquisar-

informao 
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possibilidade da aprendizagem colaborativa e cooperativa, potenciadas também 
elas pela digitalização, pela virtualização e pela mobilidade e, potenciado elas a 
aprendizagem individual. 

Esta possibilidade de uma aprendizagem específica a cada indivíduo – a aprendiza-

gem individual – é potenciada por eventos/recursos variados e oportunos que a literacia 

digital disponibiliza (plataformas, blogues, e-portfolios, chats, fóruns, email, flip chart, facebook, 

wikis, ... ); não se cinge ao ambiente físico (sala de aula, biblioteca, ...); gera mobilidade, 

isto é, a procura de informações nos mais diversos recintos (em direto ou virtualmente); 

proporciona interação com públicos também eles diversos; incentiva à colaboração, quer 

entre os professores, quer entre os alunos; viabiliza a saída do ambiente escolar para ou-

tros ambientes, nomeadamente o laboral e o social. 

Nesta multiplicidade de oportunidades, tanto os professores como os alunos en-

contram formas de desenvolver competências específicas ao seu perfil e em função dos 

conhecimentos que procuram construir e aplicar em situações concretas, em contextos 

reais. É, portanto, em consequência desta tomada de consciência que, como profissional 

da educação, defendo ao incentivo ao trabalho colaborativo e à prática inter e transdisci-

plinar, capacitando-me assim, na interação com colegas de diferentes áreas científicas e 

com profissionais da minha área, a uma promoção mais eficaz do sucesso escolar dos alu-

nos (Lamas & Lamas, 2011). 

Para tomar consciência do estado da arte no momento presente, parece-me todavia 

importante, retroceder no tempo e invocar as orientações da Cimeira de Lisboa (Março 

2000), revisitadas continuamente desde então, que definem as linhas mestras para erradi-

car a persistência da ‘iliteracia informática’ na União Europeia. Remeto, em primeiro lu-

gar, para a Comunicação da Comissão Europeia Cibercompetências no século XXI: Incentivar a 

competitividade, o crescimento e o emprego (7.9.2007), da qual transcrevo a passagem seguinte: 

O conceito tradicional de literacia deve incluir todo o conjunto de cibercom-
petências e de competências em relação aos meios de comunicação (...). A falta 
de cibercompetências obstará a que estas pessoas (...) participem integralmente 
na sociedade da informação. Refira-se ainda que a falta de cibercompetências 
agrava as desvantagens sociais e educativas, colocando entraves à aprendizagem 
ao longo da vida e à requalificação. (p.6) 

Desta comunicação, salientamos que, após ter sido apresentada por subtemas a 

situação vigente em termos de cibercompetências na Europa, ela incide sobre a agenda 

estabelecida a longo prazo, com vista a ultrapassar a situação retratada. A esse propósito, 

Pinto (Ag./Set.2007), ao falar de um documento Confronting the Challenges of Participatory 

Culture: Media Education for the 21st Century, publicado em 2006 por Henry Jenkins do Massa-

chusetts Institute of Technology, lembra que esse autor: 

(...) desloca os grandes desafios da educação para os media do plano estritamen-
te tecnológico para o das oportunidades de participação e para o das competên-
cias sociais e culturais absolutamente necessárias para viver (e não apenas so-
breviver) no mundo que estamos a criar.  

De facto, esta é uma perspectiva a não esquecer. Não podemos, não devemos focali-

zar as nossas atenções e esforços no plano estritamente tecnológico; é na preocupação 

com a aprendizagem e no plano das oportunidades para o desenvolvimento das compe-

tências sociais e culturais que temos de investir. E como fazê-lo? Efetivamente, da agenda 

Nesta multiplicidade 
de oportunidades, 
tanto os professores 
como os alunos en-
contram formas de 
desenvolver compe-
tências específicas ao 
seu perfil e em fun-
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http://lerporquesimdaesa.blogspot.pt/2016_01_01_archive.html 
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da Comunicação da Comissão Europeia acima referida – Cibercompetências no século XXI: 

Incentivar a competitividade, o crescimento e o emprego (7.9.2007), na sequência do que ficou 

retratado, ressalta a preocupação de dar resposta a esta pergunta, isto é, a preocupação 

de desenvolver ‘campanhas de sensibilização’: 

Ao abrigo do 7.º programa-quadro de investigação e desenvolvimento tecnológico 

e do programa “aprendizagem ao longo da vida”, em conformidade com o método 

aberto de coordenação previsto no programa «educação e formação para 2010», exis-

tem, a partir de 2007 e a nível da UE, duas formas distintas para suscitar uma maior 

sensibilização: 

 trocar informação e boas práticas relativas às iniciativas adoptadas pelos Esta-
dos-Membros em matéria de promoção das ciências, da matemática e das TIC, 
bem como de modelos positivos, perfis e perspectivas de emprego e carreira; 
formação de professores no domínio das competências em TIC e abordagem 
das questões associadas à desigualdade entre homens e mulheres nas áreas 
técnica e científica; 

 promover campanhas de sensibilização e informação, a nível comunitário e 
nacional, para que os pais, os professores e os alunos possam compreender 
cabalmente quais as oportunidades propiciadas pela prossecução de estudos 
na área das TIC e por uma carreira como profissional destas tecnologias, na 
UE. (p.10) 

Esta preocupação está presente também na outra Comunicação da Comissão 

(atrás apresentada) – Europa 2020, Estratégia para um crescimento inteligente, sustentável e 

inclusivo (COM(2010) 2020 final), Para além destas preocupações de cariz social e cultu-

ral, alerto para outra dimensão a considerar; refiro-me, especificamente, à componente 

pedagógico-didática que me preocupa e que, enquanto profissional da educação, procu-

ro melhorar, não isoladamente, mas interagindo com colegas da mesma área científica e 

não só, como já enfatizei.  

Daí que, ao procurar apresentar a evolução do estado da arte, tenha estado atento 

a projetos que revelam as mesmas preocupações que nos inquietam, ainda, hoje em dia – 

a centralidade do aluno no processo de ensino e aprendizagem bem como a tudo o que 

essa nova perspectiva tão falada e defendida nos últimos tempos, implica na forma de 

conceber a educação. Reitero: o modelo pedagógico centrado no aluno e na aprendiza-

gem recorre à inter e à transdisciplinaridade, assenta no trabalho de equipa /

colaboração. Acrescento: evidencia contextos de aprendizagem com base na construção 

do conhecimento, fomentando a independência do aluno e a reflexão crítica e contribui 

para a construção de uma comunidade de aprendizagem (Lamas, 2015). 

Attwell (January, 2007, p.1) retoma a ideia do perfil do utilizador visto na sua 

identidade singular como a base do futuro do e-learning, referindo-se aos ‘Personal Lear-

ning Environments’, como a forma de promover, a todos os que recorrem ao e-learning, a 

possibilidade da construção de conhecimento: 

The idea of a Personal Learning Environment recognizes that learning is 
continuing and seeks to provide tools to support learning. It also recognizes 
the role of the individual in organizing their own learning. Moreover, (…) 
learning will take place in different contexts and situations and will not be 
provided by a single leaning provider. 

Reitero: o modelo pe-

dagógico centrado no 

aluno e na aprendiza-

gem recorre à inter e à 

transdisciplinaridade, 

assenta no trabalho de 

equipa /colaboração.  

http://www.ulbra.br/ead/imprensa/noticia/19386/nadnadi-apoia-e-acolhe-alunos-professores-e-

coordenadores 
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Encontro, nestas palavras, a problemática que tenho vindo a abordar, isto é, a con-

cepção de espaços, seja em sala de aula, seja na biblioteca, seja em contexto real, onde o 

trabalho colaborativo, entre professores e entre alunos, inter e transdisciplinar seja possí-

vel com vista a proporcionar oportunidades de uma aprendizagem motivada e adequada 

ao perfil de cada indivíduo, à sua emancipação, à uma visão pessoal e crítica.  

Creio, pois, que a partir deste sobrevoo de diretrizes, artigos e relatórios, relativos ao 

estado da arte referente à educação digital, deduzir que o processo de ensino e aprendiza-

gem está em mutação contínua, devido ao incentivo à implementação do e-learning, não 

pelo e-learning per se, mas pelas potencialidades que a educação, na nova roupagem – a lite-

racia tecnológica digital nas suas variadas componentes – tem vindo a ganhar. 

O que proponho é contribuir, afirmativamente, pela potencialização da literacia digi-

tal, para o sucesso escolar. Quanto mais amplas forem as oportunidades e os enfoques, 

mais facilmente o aluno pode encontrar vias em que o seu perfil se encaixa e, portanto, ele 

se sente contemplado e incentivado a mostrar as suas capacidades e a desenvolver novas 

competências. Falando de espaços com o cariz dos ‘Personal Learning Environments’, re-

feridos por Attwell, cito a RBE, na apresentação na página web (http://www.rbe.mec.pt/

np4/programa.html) 

(...) procura que a Biblioteca Escolar, como espaço agregador de conhecimentos 
e recursos diversificados, seja na escola, um local implicado na mudança das prá-
ticas educativas, no suporte às aprendizagens, no apoio ao currículo, no desen-
volvimento da literacia digital, da informação e dos média, na formação de leito-
res críticos e na construção da cidadania.  

A literacia digital traz desafios ao mundo educacional; os modelos de aprendizagem 

estão a mudar muito lentamente, mas têm de mudar; por isso mesmo, os cursos têm de ser 

organizados de forma a que a flexibilidade impere, em termos de conteúdos, de recursos, 

de metodologias, do tempo e do espaço em que ocorrem. Nas palavras de Novo (2015, 

p.52), “Fazer a transição de uma organização estruturada em pequenos núcleos – o profes-

sor na sua sala de aula – para uma organização colaborativa tem sido uma tarefa demorada 

e lenta. A biblioteca é, sem dúvida, um espaço com grande potencialidades para a promo-

ção do trabalho colaborativo e para o desenvolvimento da literacia digital e, por conse-

quência para a promoção do sucesso escolar, precisamente por viabilizar a criação de um 

envolvimento de aprendizagem personalizado; todavia, Novo (idem, p.53) reconhece que 

“(...) a investigação sobre o impacto que o trabalho colaborativo entre professor bibliote-

cário e o corpo docente da escola poderá ter no sucesso educativo e escolar dos alunos é 

ainda pouco expressivo”.  

Considero que um dos aspetos a ter sempre presente, na promoção do sucesso esco-

lar é a colaboração que convoca o envolvimento personalizado, tirando partido da especi-

ficidade de ser, estar e conviver, de saber e saber fazer de cada profissional docente – a 

multiplicidade presente e atuante na unidade da ação educativa –, que permite contem-

plar a diversidade dos aprendentes. Em consequência, importa pôr em evidência a necessi-

dade de uma constante interconexão – temas de aprendizagem / contexto(s) profissional

(is); uma aprendizagem significativa – conteúdos que façam sentido para os alunos; um 

conhecimento pragmático – conteúdos que possam ser úteis no dia a dia; um conhecimen-

to que desenvolva pensamento crítico – uma mente preparada para discernir, isto é, para 

O que proponho é 

contribuir, afirmati-

vamente, pela po-

tencialização da li-

teracia digital, para 

o sucesso escolar.  

http://www.direitodeaprender.com.pt/artigos/rumo-uma-abordagem-integrada-para-literacia 

http://www.rbe.mec.pt/np4/programa.html
http://www.rbe.mec.pt/np4/programa.html
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aceitar/rejeitar a grande quantidade de informação disponível (Lamas & Lamas, 2011). 

Daí, a procura de contemplar no modelo pedagógico eleito, a interdisciplinaridade (os enfoques múltiplos so-

bre o saber); a transdisciplinaridade (o saber em contexto – sua aplicação / saber fazer); a dinâmica colaborativa (o 

saber trabalhar em equipa – ser, estar e conviver), tendo por prospecções: (i) a mudança de atitudes, hábitos e com-

portamentos (nas instituições e nas comunidades), por parte dos implicados no processo de educação (corpo do-

cente; corpo discente); (ii) a orientação da aprendizagem para uma praxis holística e integrada; (iii) a produção de 

recursos pedagógico-didáticos a serem utilizados em sala de aula e/ou por equipas de professores/formadores; (iv) 

amostragens de cariz técnico e científico (Lamas, 2015).  

Os objetivos a atingir, sem dúvida, são: (i) o desenvolvimento pessoal do aluno; (ii) a preparação para a inser-

ção no mercado de trabalho; (iii) a construção de uma base de conhecimento avançado; (iv) a antevisão de uma vida 

como cidadão ativo numa sociedade democrática e participativa. Creio que, ao atingir estes objetivos, será possível 

comprovar o contributo da literacia digital para o sucesso escolar.  

 

Como remate e procurando deixar incentivos para potencializarmos a literacia digital com vista ao sucesso 

escolar, pergunto:  

 Poderá o projeto do artista Fra Biancoshock (Oliveira, 2016) ser simultaneamente um desafio e uma inspira-

ção, para procurarmos a transformação do ambiente escolar, não deixando de parte os objetivos, sempre foca-

lizado na finalidade que nos propomos?  

(…) toda a população sabe o que acontece por ali e pode comunicar livremente, mas de uma maneira relati-
vamente diferente daquela a que estamos habituados. Aqui, o Facebook é literalmente um mural com as 
mais recentes atualizações, o Gmail funciona tal e qual como os correios convencionais e o WeTransfer faz 
realmente jus ao nome.  Segundo o artista, citado pelo El País, o seu objetivo com este projeto, intitulado 
‘Web 2.0’ era mostrar que as funcionalidades de cada uma destas aplicações, que são essenciais para o nosso 
dia a dia, já existiam muito antes de serem criadas no mundo da internet. 
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Tecnologias e Gestão Documental:  Desafios à Biblioteca Escolar do Século XXI 
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Resumo 

O  grande desafio do século XXI é enfrentar a mudança. Face às transformações socioculturais 
atuais, a Biblioteca Escolar deverá revitalizar-se, aproveitando as diferentes inovações tecnológicas 
que lhe são oferecidas. Tendo por base uma metodologia qualitativa, este pequeno artigo assenta nu-
ma perspetiva humanista-interpretativa, direcionada para a descrição e compreensão global do papel 
que a tecnologia pode ter na vida da biblioteca. A utilização de software livre e de processos de 
workflow, ou ainda a criação de um portal ou repositório são algumas das muitas soluções que a bibli-
oteca escolar pode aplicar para conseguir passar da gestão documental a uma gestão do conhecimento.  

 

 

Palavras-chave: Biblioteca Escolar, Software Livre, Portal, Repositórios, Workflow. 

  

Introdução 

Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades,  

Muda-se o ser, muda-se a confiança;  

Todo o Mundo é composto de mudança,  

Tomando sempre novas qualidades (Luís de Camões, século XVI) 

 Passaram quase quinhentos anos desde que foram escritos estes versos. No entanto, quão atuais se mantêm 

estas palavras! Mudança e velocidade, informação e comunicação, globalização e fragmentação do saber, tecnologia 

e adaptabilidade, precariedade e flexisegurança: estes são alguns dos conceitos que caracterizam o século XXI. 

 Recuemos trinta anos e pensemos no funcionamento das bibliotecas dessa época. Elitistas, fechadas sobre 

si mesmas, exclusivamente dedicadas à leitura de documentos em formato papel, permaneciam arrumadas em catá-

logos manuais, cujo sustentáculo privilegiado era a ficha bristol. Atualmente, a produção de conhecimento deixou 

de ser feita no suporte tradicional, que desde a invenção da imprensa era o papel, passando a ser necessário utilizar 

uma pluralidade de leituras e dispositivos, implicando novos desafios, práticas e um novo modelo de Biblioteca. 

 O processo de gerar e criar conhecimento ultrapassa a manipulação de documentos, pois significa transfor-

mar dados em informação e esta em conhecimento e competências (figura 1). 
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Figura  1 - Processo de criação de conhecimento (adaptado de Almeida, 2007) 

Software livre 

 Uma ideia errónea, e que deverá ser desmistificada, é a de considerar o investimento em tecnologias como 

sendo sinónimo de aumento de custos. É que uma alternativa à gestão do manancial de documentos, conteúdos e 

fluxos que circulam na biblioteca passa pela utilização de software livre, quase sempre gratuito.  

 Independentemente da concetualização que queiramos utilizar - open access, open source software, open standards 

(Corrado, 2005), interessa realçar que, nos nossos dias, as ferramentas de software livre são inúmeras e a equipa da 

biblioteca poderá optar, por exemplo, pela criação de um repositório digital de artigos e trabalhos, realizados no 

âmbito das atividades educativas, e que estejam acessíveis a partir da Rede, permitindo a qualquer utilizador, ou 

apenas à comunidade local, a procura, leitura e impressão da referida informação. Aplicações como Greenstone 

(http://www.greenstone.org), Dspace (http://www.dspace.org), CDS Invenio (http://cdsware.cern.ch/invenio/

index.html), E-prints (http://www.eprints.org), Fedora (http://www.fedora.info) são alguns exemplos possibilita-

dores de uma gestão das coleções digitais. Apesar de, em Portugal, não ser comum que as bibliotecas escolares apli-

quem Sistemas de Gestão Bibliográfica baseados em tecnologia de Open Access (de acesso livre), a verdade é que a 

catalogação, circulação, consulta e aquisição de fundos documentais poderia ser feita através do recurso a software 

desse género, como OpenBiblio, PMP, PhpMyLibrary e Koha (Zurita Sánchez, 2008, julho). 

 A utilização do software livre permite à biblioteca criar soluções personalizadas, promover o trabalho em 

colaboração, a partilha de experiências e conhecimentos, rentabilizando os seus recursos financeiros. Não nos es-

queçamos que o dinheiro economizado com este tipo de utilização poderá ser aplicado na aquisição de outros pro-

dutos ou serviços que lhe sejam necessários. 

Portal 

 No presente, uma das preocupações das bibliotecas atuais passa não só pela visualização das suas páginas, 

mas também pelo acesso aos conteúdos e serviços que oferece.  

 Na primeira década do século XVII, eram apenas três as publicações de astronomia; 400 anos depois, o nú-

mero ultrapassa o milhão de títulos. Já na década de 90 do século passado, Calixto referia que (1996) 

Os nossos tempos são bem a era da informação, e os maiores problemas de quem lida com ela estão longe de ser a escassez, 
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bem pelo contrário, são como recolher, organizar, sistematizar e tornar acessíveis milhões de dados que diariamente são 

produzidos em todo o mundo. 

 O problema é selecionar informação. Os motores de busca começam a ser insuficientes, assistindo-se à 

“incontrolabilidade de conteúdos” (D’Andréa, 2006). Neste sentido, o papel da biblioteca também passa pela dispo-

nibilização de tutoriais e guias de utilização da Internet, que potenciem e otimizem os resultados obtidos. Mas não 

só. Cada vez mais, a biblioteca escolar deverá trabalhar no sentido de criar e disponibilizar um portal que possibilite 

o acesso e pesquisa de arquivos, organizados e indexados em função do perfil dos seus utilizadores, de forma a po-

der contribuir para a ordenação do mundo caótico da informação digital e para a maximização da quantidade de 

acessos aos seus conteúdos. Tratar-se-ia de um espaço virtual, assente numa plataforma e com ferramentas de cola-

boração e gestão de conhecimentos e conteúdos. 

 Seguindo uma linha de software aberto, no mundo dos portais destaca-se o papel da comunidade Java. As 

vantagens destes portais são inúmeras e passam pelo armazenamento e categorização da informação, estruturada ou 

não, mas também pela definição dos ciclos de vida dessa mesma informação, delimitando-se responsabilidades pela 

sua elaboração, o período de vigência dos conteúdos, e ainda pela realização de buscas inteligentes e multicriterio-

sas (Packer, 2007). 

 

Repositórios 

 Em franco crescimento nas instituições universitárias, os repositórios digitais armazenam material a longo 

prazo. Temáticos (se abordam uma determinada área do saber) ou institucionais (quando remetem para toda a pro-

dução da instituição), eles permitem implementar o conceito de acessibilidade, sendo uma porta de entrada para o 

conhecimento, contribuindo também para o aumento da visibilidade e valor da biblioteca, já que mostram a ativida-

de desenvolvida. O repositório pode ainda ser utilizado como forma de ensino e formação à distância, incrementan-

do o desenvolvimento de competências na área da formação individual. A biblioteca poderá usá-los para manter um 

arquivo digital de fotografias, músicas, vídeos, programas, tutoriais, guias e muito outro material que se considere 

pertinente preservar e conservar, tornando possível uma disponibilização fácil à comunidade escolar.  

 A criação de um repositório implica alguns cuidados. Assim, deve-se ter em conta os direitos de autor, já 

que os documentos mesmo que estejam em livre acesso, continuarão a ser “propriedade intelectual dos respetivos 

autores” (Viana & Arellano, 2006, outubro), que decidirão sobre aquilo que pode ser (ou não) consultado. Repare-

se que é possível definir as permissões de acesso à informação, que poderá ser totalmente livre ou restrita à comuni-

dade escolar. Isto também quer dizer que se deve decidir antecipadamente quais os fluxos, processos ou tarefas 

(workflow) que se relacionam com o repositório. 

 Um outro aspeto a considerar é a seleção do material. Face à quantidade de trabalhos, terão de se estabele-

cer prioridades no seu depósito, bem como definir critérios para aferir o rigor e qualidade dos documentos. Mas não 

basta ter lá os documentos. É preciso conservá-los, através de uma política de preservação digital. Além disso, é ne-

cessário divulgá-los: no interior da escola/agrupamento, na comunidade escolar, a nível nacional e mesmo internaci-

onalmente.  

 Competirá à biblioteca organizar um documento onde se definam as regras de submissão de trabalhos e de 

consulta, bem como proceder a uma avaliação periódica da quantidade de depósitos e acessos realizados.  
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Workflow 

 A adequação do atual conceito de workflow à biblioteca escolar obriga-nos a repensar a organização tradici-

onal deste espaço. Os circuitos do documento (com a seleção, aquisição, carimbagem, registo, catalogação, classifi-

cação, cotação, indexação e arrumação do documento), da informação (através da disponibilização dos recursos, 

recuperação dos documentos, serviços de referência e de empréstimo, difusão da informação e serviços - marke-

ting) e do leitor (sua orientação, pela sinalização e formação) deixam de ser entendidos como aplicações estan-

ques. Há, pois, o estabelecimento de uma arquitetura integrada de serviços, que funde as várias ferramentas de ges-

tão documental e fluxos de trabalho, numa perspetiva de automatização de processos. 

 Tal como numa empresa, muitos dos processos que ocorrem na biblioteca são repetitivos, mas há outros 

que são específicos do contexto em que se move. Assim, a equipa da biblioteca deve começar por refletir detalha-

damente sobre os seus processos, identificar com o máximo de precisão as atividades, tarefas e envolvimentos, ten-

do em conta que só fazem sentido se forem adequados às exigências dos seus utilizadores. Implica também o co-

nhecimento de diferentes tecnologias que possam ser aplicadas nas diferentes etapas do processo 

 Vejamos um exemplo simples de como pode funcionar o workflow numa biblioteca (figura 2): a aquisição 

de um livro para uma dada área disciplinar.  

 

 

 

 

 

 

 

              Figura 2- Pedido de proposta de compra de um livro (adaptado de Quintal, 2006) 

 A proposta de compra é feita por um aluno, professor ou departamento (1), que introduz a sua sugestão 

informaticamente. O elemento da equipa da biblioteca encarregue da aplicação de receção da sugestão (que pode 

ser o correio eletrónico), acusa a receção do pedido e encaminha para o professor bibliotecário (3) que, em conso-

nância com a política de aquisição estabelecida na escola, irá recusar ou aceitar a referida proposta. Caso ocorra a 

última situação, proceder-se-á à compra do livro (4) através dos trâmites legais estabelecidos na Escola. Todos 

estes procedimentos, documentos, informações e tarefas, que iriam ocorrendo entre as várias pessoas envolvidas, 

implicam uma automatização e o cumprimento das regras e tarefas prédefinidas. E isto seria apenas um subproces-

so do workflow.  

 Não será esta uma forma de evitar perdas de informação, reduzir a quantidade de papel que circula na es-

cola, partilhar tarefas pelos elementos da comunidade escolar, melhorar a capacidade de resposta da biblioteca? É 

que não nos podemos esquecer que cada um dos processos necessita de ser avaliado, no sentido de se conseguir 

uma melhoria contínua. 
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Conclusão 

 Vivemos numa época de profundas flutuações económicas, de alterações sociais, 

de dependências informativas e comunicacionais, de contínuas inovações tecnológicas. 

A biblioteca não pode ficar indiferente a estes fenómenos. Tem que abrir-se à mudança. 

Núcleo integrador dos saberes da comunidade onde se insere, local de memória coletiva, 

ela é um pólo dinamizador da vida curricular e cultural da escola. É que, de repente, tu-

do cabe na biblioteca escolar. 

 Se recuarmos até ao ano de 1996, verifica-se que o grupo de trabalho responsável 

pelo lançamento do programa Rede de Bibliotecas Escolares, ao refletir sobre a impor-

tância da biblioteca enquanto estrutura educativa, considerava que a mesma tinha um 

papel central nas literacias da leitura e da informação, na aquisição de hábitos de leitura 

e do gosto por esta atividade, bem como no desenvolvimento de métodos de estudo/

investigação e no aprofundamento da cultura cívica, científica, tecnológica e artística 

(Veiga, 1996). Decorridos vinte anos, o papel da Biblioteca não permaneceu imutável, 

pois as motivações e necessidades de alunos e professores sofreram modificações (Silva 

& Filipe, 2008). Trata-se de um grande desafio: apostar em tecnologias que lhe permi-

tam gerir os fluxos de trabalho, o acervo documental, os conteúdos curriculares, infor-

mativos, culturais e, sobretudo, os conhecimentos tácitos e explícitos da comunidade 

escolar. 

 Ao gerir pessoas e saberes, a biblioteca deve ter capacidade de antecipar proble-

mas e soluções, responder rápida e eficazmente às necessidades, produzir conhecimento 

significativo e partilhado. E isso implica a necessidade de aprender, de investir perma-

nentemente na formação dos profissionais que aí trabalham. 

 Sendo um espaço educativo, o principal objetivo da biblioteca escolar é contri-

buir para o sucesso dos alunos. A ação desta estrutura tem que ser concebida na sua re-

lação com o saber: não lhe basta disponibilizar o espólio documental existente no seu 

espaço físico; ela é um organismo dinâmico se produzir conhecimento. Embora o cami-

nho possa ser longo, feito com pequenos passos, a distância será rapidamente calcorrea-

da. Só assim a biblioteca será um verdadeiro “armazém” de conhecimentos, espaço de 

democratização do saber, capaz de desenvolver capacidades e competências que permi-

tam criar pensadores críticos e cidadãos responsáveis e interventivos na nossa socieda-

de. 
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“Fonte e forma de progresso, um lugar por 
excelência onde habita a informação: 
muito livre, organizada, disponível, varia-
da e em todos os suportes. Um local de 
curiosidade, saber e prazer” 

Teresa Calçada 

 

 

 N uma época em que se tem assistido a uma mudança profunda do paradi-

gma da Biblioteca Escolar (BE), esta assume-se como um recurso educativo de grande 

importância sendo-lhe atribuído um papel de relevo e responsabilidades acrescidas em 

diferentes domínios da aprendizagem. É função desta estrutura pedagógica dar uma 

resposta às exigências do ensino do século XXI e aos desafios da sociedade da informa-

ção e do conhecimento, com a finalidade de desempenhar uma função educativa, infor-

mativa, cultural e recreativa.  

 Hoje, ninguém coloca em dúvida a função educativa da Biblioteca Escolar, de-

vendo sempre ser salientado que ela deve reforçar a ação do aluno e do professor; para 

o primeiro, ela auxilia o desenvolvimento de habilidades de estudo independente, mo-

tiva a busca do conhecimento e incrementa a leitura. Ao professor, a biblioteca deve 

oferecer recursos e serviços de maneira a proporcionar uma educação continuada e 

permitir atender às necessidades do planeamento curricular. Existe também uma fun-

ção cultural que é a de ampliar os conhecimentos e ideias a respeito do mundo através 

de múltiplas possibilidades de leitura, contribuindo para a formação de um cidadão 

crítico, participante e de atitudes positivas em relação aos problemas da sociedade. 

 Um dos grandes desafios que se apresenta à educação é o de conciliar as tecno-

logias com a dimensão humana, ou seja, a frieza das altas tecnologias impõe uma con-

trapartida de valor humano, uma vez que quanto mais tecnológica é a sociedade, mais 

necessita de compensações ao nível dos valores humanos e da afetividade. Ora, tam-

bém neste âmbito, a BE desempenha um importante papel, pois proporciona o desen-

volvimento daquilo a que se pode chamar a «dimensão social da biblioteca», na medida 

em que desenvolve atitudes e afirma conceitos como ordem, cuidado com o património 

público, o saber utilizar o material existente, o respeito pelas normas e procedimentos, 

o cumprir horários, o saber utilizar apropriadamente os espaços, o usar e partilhar re-
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Ao professor, a biblio-

teca deve oferecer re-

cursos e serviços de 

maneira a proporcio-

nar uma educação con-

tinuada e permitir 

atender às necessida-

des do planeamento 

curricular.  

http://www.cm-caldas-rainha.pt/portal/page/portal/PORTA L_MCR/AC TIV IDA DE_MUNICIPAL/ESPAC O_CULTURAL/BIB LIOTECA /Bibliotecas%20Escolares 



Página 31  
     #em#fOrm@ç@O# 

N.º 2  

cursos. Conceitos que são necessários no dia-a-dia em diversas situações não só no 

ambiente escolar ou na biblioteca. 

 Neste contexto, é indispensável que a BE tenha condições de acessibilidade 

adequadas, de preferência sem barreiras arquitetónicas, ou então, que existam ram-

pas de acesso/elevador; que exista um espaço adequado para a circulação de cadeiras 

de rodas entre o mobiliário, que exista material e sinalização em braile. Estes cuida-

dos demonstram a preocupação da biblioteca escolar estar inserida no universo dos 

portadores de necessidades especiais, consolidando a ideia de que a Escola e a biblio-

teca escolar se estão a adaptar às condições dos alunos e não o inverso. Salientamos 

assim a função socioeducativa da biblioteca escolar e sua importância como suporte 

ao ensino-aprendizagem de todos os alunos. 

 Nos documentos internacionais que podemos considerar como fundadores, 

no que à problemática das BE diz respeito - Declaração da IASL (1993) e o Manifesto 

da IFLA/UNESCO (1999) - surge um novo conceito de BE, em que se assume que esta 

deve ser um espaço “aberto” onde se acede livremente aos documentos nela existen-

tes, e deve também apresentar uma grande diversidade de materiais e fontes de infor-

mação, o que a transforma num espaço multimédia, onde se devem promover ativida-

des de formação e de aprendizagem.  

 Debatemo-nos assim, com uma questão que tem vindo a assumir um papel 

cada vez mais significativo no panorama educativo atual e que se prende com a ne-

cessidade de confirmar os contributos positivos da BE para o sucesso educativo. De 

acordo com (Bastos, s/d), a problemática que envolve as BE tem ocupado a atenção 

dos investigadores no plano internacional, com particular destaque na última década 

e sobretudo nos países de língua inglesa.  

 Ainda de acordo com a mesma autora, parte substancial dessa pesquisa está 

repertoriada em três relatórios, referindo-se concretamente à revisão crítica da litera-

tura feita em Inglaterra por Dorothy Williams, Caroline Wavell e Louisa Coles 

(2001) e ao relatório elaborado para a Associação australiana de BE em 2003. 

 Não será assim por acaso que esses três relatórios de “review of the research” 

tenham a palavra “impacto” no título. Na verdade, isso acontece porque, entre outros 

fatores, verifica-se uma tendência para estabelecer relações mais estreitas entre os 

investimentos realizados e os benefícios alcançados em termos dos outputs educati-

vos. E neste caso concreto, interessa vincar o real impacto que a Biblioteca Escolar 

terá nas aprendizagens realizadas pelos alunos e nos resultados escolares por estes 

alcançados. (Bastos, s/d) 

 Nos Estados Unidos e no Canadá, países com grande tradição no estudo des-

ta problemática, têm sido realizados diversos estudos, ao longo das últimas décadas, 

no sentido de provar evidências que suportem o valor inegável do contributo da BE 

para melhores e mais sólidas aprendizagens. Neste âmbito, salientam-se os estudos 

de Keith Curry Lance, realizados em várias zonas dos Estados Unidos, e que têm pro-

curado verificar as relações que é possível estabelecer entre os resultados escolares e 

os serviços prestados pelas BE.  
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http://becreamadeosouzacardoso.blogspot.pt/2013/12/o-halloween-na-nossa-biblioteca-escolar.html 
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 Também no Canadá, e de acordo com o relatório publicado por Haycock 

(2003), the crisis in Canada’s school libraries – the case for reform and re-investemen, nas es-

colas cujas bibliotecas dispõem de um bom fundo documental, estão bem equipa-

das e em que a equipa responsável é coordenada por professores bibliotecários qua-

lificados e motivados para o exercício da sua profissão, a taxa de sucesso tende a 

ser 10% a 20% superior à das escolas em que não foi feito qualquer investimento 

neste sentido, apontando-se a ação positiva da BE ao nível: da promoção da leitura, 

no processo de ensino-aprendizagem e na criação de uma identidade cultural. 

 Se é verdade que a nível internacional contamos já com alguns estudos, em 

Portugal a prática investigativa sobre a área da BE é quase inexistente. No entanto, 

apesar do seu número ser ainda limitado, é necessário que tenhamos consciência do 

tipo de estudos que têm sido realizados noutros países, bem como das suas conclu-

sões. Por outro lado, temos também de estar conscientes que estamos a falar de um 

domínio de estudos ainda recente, que abarca várias áreas científicas, nomeada-

mente - as ciências da educação, as ciências documentais, a gestão da informação, 

entre outras.  

 Perante o inegável crescimento e consolidação da escola inclusiva, ou seja, 

perante a crescente inclusão de alunos com Necessidades Educativas Especiais 

(NEE) nas escolas do ensino regular, as BE confrontam-se, hoje, com a imprescin-

dibilidade de responder a uma população escolar com competências diversas e que 

requer, em muitas situações, meios tecnológicos diferenciados de acesso à leitura. 

 Assim, urge criar BE inclusivas, que assegurem reais oportunidades de lei-

tura para todos os alunos. Este será talvez um dos maiores desafios colocados às 

bibliotecas, que, como tem sido frisado em todos os estudos e documentos oficiais, 

estas devem-se assumir como um espaço de excelência para o desenvolvimento da 

literacia e como garante da igualdade de oportunidades quer em contexto sócio-

cultural, quer em situação de aprendizagem. Neste sentido, a rede de bibliotecas 

escolares e a direção de serviços da educação especial e apoios socioeducati-

vos conceberam, recentemente (2012), um projeto conjunto denominado Todos Jun-

tos Podemos Ler, cujo objetivo principal é a criação de bibliotecas inclusivas, capazes 

de proporcionar oportunidades de leitura para todos os alunos. 

 A candidatura das escolas a este projeto permite dotar as BE de recursos 

adequados, em diferentes formatos, acessíveis aos alunos com NEE, nomeadamen-

te: ebook, daisy (digital accessible information system), braille, audiolivro, LGP 

(língua gestual portuguesa), SPC (símbolos pictográficos para a comunicação), 

ebook/ EPUB (electronic publication - formato de arquivo digital padrão específico 

para ebooks), caracteres ampliados e desenho 3D. Neste contexto, permite desen-

volver boas práticas de promoção da leitura, tendo em conta as capacidades e ne-

cessidades individuais dos alunos.  
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(2008 a 2016) 
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(Profª. Bibliotecário do Agrupamento de Escolas do Sudeste de Baião)  

  

A 
 página da Rede de Bibliotecas Escolares define assim o seu programa: 

 

 

“O Programa Rede de Bibliotecas Escolares (PRBE) foi lançado em 1996, pelos Ministérios da Educação e da Cultura, com o objetivo de 

instalar e desenvolver bibliotecas em escolas públicas de todos os níveis de ensino, disponibilizando aos utilizadores os recursos necessá-

rios à leitura, ao acesso, uso e produção da informação em suporte analógico, eletrónico e digital. “1) 
 

 No Agrupamento do Sudeste de Baião, a biblioteca escolar integrou a rede, apenas, no ano letivo de 
2008/2009. 

ANTES DA SUA INTEGRAÇÃO NA RBE  

 

 

 

Biblioteca do Agrupamento antes da sua integração na RBE 

 

 

 

Após pesquisa no agrupamento, a primeira referência que encontramos da biblioteca reporta-se ao Relató-

rio da Avaliação Integrada de 2001/2002. Este documento refere que  

“O serviço prestado pela biblioteca é pouco diversificado no que se refere às atividades desenvolvidas. As regras de 
consulta e os horários de funcionamento estão afixados para conhecimento dos utentes, bem como se encontra 
sinalizada a localização dos equipamentos. Este espaço também contempla 1 computador ligado à internet que 
está à disposição dos alunos e professores. É de salientar a existência de um grupo, composto por professores e 
alunos, que restauram os livros da biblioteca, em termos de encadernação, conforme estes se vão deteriorando. Ao 
nível do material áudio e vídeo há necessidade de proceder à actualização e ao reforço de alguns equipamentos.”2) 

 

A referência à biblioteca aparece no ponto 1.4.3 – Equipamentos Pedagógicos e evidencia uma biblioteca 

como um espaço limitado no que respeita à dinamização de atividades que, porventura, possam ajudar a desenvolver 

as capacidades dos alunos. 

 

DEPOIS DA SUA INTEGRAÇÃO NA RBE: 
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A partir do ano letivo de 2008/09, a Biblioteca Escolar do Agrupamento sofreu remodelação e adaptação do 

espaço3) com a respetiva integração na Rede de Bibliotecas Escolares, mas só esteve disponível para os alunos a par-

tir do segundo período e esta disponibilização, inicialmente, foi parcial. A inauguração oficial aconteceu a 5 de ju-

nho de 2009.  

O Relatório da Avaliação Externa de Escolas do ano letivo de 2008/2009 refere no ponto 3.2 Gestão dos Re-

cursos Humanos que 

 

“A biblioteca escolar / centro de recursos educativos foi objecto de obras de remodelação, de modo a poder integrar a Rede Na-

cional de Bibliotecas Escolares, e, apesar de ainda não ter sido inaugurada, tem já definido o seu programa de acção, orientado para a 

prevenção do risco de insucesso e abandonos escolares.” .4) 

 

A BIBLIOTECA ATUAL 

 

 

 

Biblioteca do agrupamento na atualidade 

 

 

 

 

 A Biblioteca Escolar tem uma área de 116m² e uma sala de arrumos de 10m². O espaço físico está organizado 

em zonas funcionais (atendimento, multimédia, vídeo, leitura informal, leitura impressa e jogos). O seu horário de 

funcionamento é das 9:00h às 17:45h, sem interrupção nos intervalos e hora do almoço. O mobiliário existente é ade-

quado e segue as normas indicadas pela RBE. A área nuclear permite 46 lugares sentados. Quanto ao equipamento, 

há 5 computadores ligados à Internet, 2 TVs, 2 leitores de vídeos, 1 projetor multimédia e 4 leitores CD portáteis. A 

BE está referenciada no Projeto Educativo TEIP, no PAA e RI do agrupamento. Possui, ainda, como documentos 

próprios, o Regulamento Interno, o Plano Anual de Atividades, o Manual de Procedimentos e um documento que 

referencia a política de gestão e desenvolvimento da coleção. 

Até 2009/10, possuíamos, apenas, 1979 livros, incluindo manuais. A partir dessa data, o nosso acervo au-

mentou em 159% em relação ao inicial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009/10 2015/16 

1979 5135 
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Encontra-se registado, catalogado e etiquetado todo o Fundo Documental, através do software Prisma. 45% 

do fundo documental está indexado. O Fundo Documental tem sido divulgado junto da comunidade escolar. Está, 

também, disponível no blogue da BE e na página da RBE. 

O empréstimo domiciliário, a frequência da BE, as atividades realizadas, a articulação com o currículo e as 

parcerias têm elevado a nossa BE a patamares de satisfação consideráveis. 

 “A valorização dos sucessos das crianças e alunos está ainda presente na frequente exposição e divulgação dos seus trabalhos 

no facebook da biblioteca.” 

 “(…) as dramatizações de textos ou concurso de leitura expressiva realizadas na biblioteca, sendo este um espaço bastante ren-

tabilizado.” 

(Conforme relatório da Avaliação Externa de Escolas 2014/2015.) 

  

 As entradas voluntárias só começaram a ser contabilizadas a partir de outubro de 2010. O aumento substan-

cial nos anos letivos subsequentes deveu-se ao empenho dos docentes na motivação para a utilização dos recursos 

da BE pelos alunos, na descoberta dos próprios alunos das múltiplas ofertas deste espaço, nomeadamente jogos, fil-

mes. 

As atividades desenvolvidas na BE têm sido múltiplas e têm como objetivo primordial promover as diversas 

literacias e articular com os vários departamentos, curriculares, abrindo-se, também, à comunidade. As ações desen-

volvidas são divulgadas, principalmente, no Jornal Escolar “Entre Aspas”, no Blogue da BE http://

www.bib.smz.blogspot.com, no Facebook da BE http://www.facebook.com/SMZBE / http://www.facebook.com/

EB23SMZ, na página da escola http://aesudestebaiao.com/aesb/   e no Jornal “O Comércio de Baião”. 

A envolvência das diferentes turmas e dos diferentes estabelecimentos de ensino do agrupamento em toda a 

dinâmica da BE têm sido notórias. O aumento de requisições domiciliárias também é bastante evidente. As entradas 

demonstram o interesse pela mesma quer seja na leitura informal, trabalho individual ou em grupo, na pesquisa e 

trabalho informatizado ou em formato papel, quer na leitura recreativa que é de acesso livre e não contabilizada.  

Os docentes, gradualmente, têm inserido os recursos da BE nas suas atividades curriculares e extracurricu-

lares. A assistente operacional Liliana Rocha, funcionária há dezasseis anos nesta escola, referiu, no seu testemunho, 

que “A nossa biblioteca, no decorrer destes anos, tem registado acentuadas melhorias, tanto a nível profissional, co-

mo em termos literários”. 

A BE não se isola como um departamento à parte, mas insere

-se no projeto educativo TEIP com o objetivo de promover o 

sucesso dos alunos deste agrupamento. Finalmente, é de des-

tacar a boa recetividade dos alunos às atividades realizadas 

evidenciada na avaliação que se têm realizado para o efeito e 

o apoio da Rede de Bibliotecas Escolares e do Plano Nacional 

de Leitura. 

 

 

     

 

 

 
 

http://www.bib.smz.blogspot.com
http://www.bib.smz.blogspot.com
http://www.facebook.com/SMZBE
http://www.facebook.com/EB23SMZ
http://www.facebook.com/EB23SMZ
http://aesudestebaiao.com/aesb/
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Bibliografia: 

 

Rede de Bibliotecas Escolares [em linha] [consulta em 05/05/2016]. Disponível em: 

http://www.rbe.mec.pt/np4/programa.html 

 

Documentos: 

 

Ofício S/17148/2008/DREN 

Relatório de Avaliação Integrada do Agrupamento de Escolas de 2001/2002 

Relatório da Avaliação Externa das Escolas 2008/2009 

Relatório de Avaliação Externa das Escolas de 2014/2015 

 

 

 
1) http://www.rbe.mec.pt/np4/programa.html 
2) Relatório Avaliação Integrada de 2001/2002 
3) Ofício S/17148/2008/DREN 
4) Relatório da Avaliação Externa das Escolas 2008/2009 

http://www.rbe.mec.pt/np4/programa.html
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Biblioteca da Escola Secundária de Amarante. Um 
percurso seguro 

 

Fátima Isabel Carneiro de Araújo 

(Prof.ª Bibliotecária na Escola Secundária de Amarante) 

 
 

  A s bibliotecas escolares são hoje espaços de vanguarda, provavel-

mente os espaços que mais se aproximam do que será a escola e o ensino nas pró-

ximas décadas, provavelmente também o espaço que mais próximo está do que é 

hoje a realidade dos jovens. Ainda que o caminho para chegar até aqui tenha sido 

lento, foi seguro e, para tal, para além do contributo primordial da Rede de Biblio-

tecas Escolares, foi também fundamental o investimento que cada escola fez nas 

suas bibliotecas. O caso da Escola Secundária de Amarante talvez não seja para-

digmático, mas poderá ser considerado exemplar. 

 

A biblioteca da Escola Secundária de Amarante foi a primeira do concelho a 

integrar a Rede de Bibliotecas Escolares (RBE) cujo programa foi lançado em 1996. Es-

te facto não é, a meu ver, fruto de um acaso. Com efeito, desde a criação da Escola In-

dustrial, em 1964, existem registos que revelam a existência de um fundo documental 

associado a um espaço onde os estudantes pudessem enriquecer os seus conhecimen-

tos académicos, acedendo a outras fontes de informação que não apenas o professor e o 

manual escolar - quando existia - proporcionando aos jovens, simultaneamente, a pos-

sibilidade de contactar com obras de caráter mais recreativo e às quais, na maior parte 

dos casos, os mesmos não teriam acesso, embora, nos anos 60, já existisse, nas instala-

ções da Câmara Municipal, uma Biblioteca Fixa da Fundação Calouste Gulbenkian.  

Uma nova mudança de instalações, em 1982, para o local onde se situa hoje a 

escola, veio confirmar o cuidado conferido à criação desse espaço. Embora sem livre 

acesso, alunos e professores passaram a ter rapidamente ao seu dispor um fundo docu-

mental muito vasto para a época, que, no início deste século, foi enriquecido, graças ao 

espírito inovador do Professor Vítor Pinto, então membro do Conselho Diretivo ao 

qual presidia o Eng. Fernando de Sampaio, com uma dezena de computadores e uma 

impressora, permitindo que todos os alunos do terceiro ciclo e ensino secundário reali-

zassem autonomamente as suas pesquisas. Muito significativo também, ou talvez ain-

da mais, o facto da biblioteca se afigurar sempre como um dos serviços prioritários da 

instituição já que, contrariamente ao que acontecia – e ainda acontece - num grande 

número de escolas, um “auxiliar de ação educativa” assegurava o seu funcionamento 

desde o início das atividades letivas até ao seu término, chegando a abrir, embora com 
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alguma irregularidade, no período noturno quando a escola oferecia cursos SUC e 

SEUC, e mantendo-se em funcionamento no período de férias. 

Hoje em dia, a biblioteca da Escola Secundária de Amarante apresenta-se 

como um espaço moderno, acolhedor, que procura seguir as orientações da RBE, no 

sentido de responder às necessidades dos alunos e docentes do séc. XXI. Para além 

do seu fundo documental em suporte tradicional e o acesso à Internet em treze 

computadores, dispõe de seis “Ipads” (financiados pela Fundação Calouste Gul-

benkian, na sequência de um projeto apresentado há cerca de quatro anos) e de 

dois “tablets”, usados ora para pesquisa, ora para leitura em suporte digital. Ainda 

que a biblioteca esteja já na blogosfera e nas redes sociais de forma muito ativa há 

diversos anos, a criação de uma biblioteca digital está ainda a “germinar” e muito 

há por fazer. A existência de um auditório que serve o espaço da biblioteca tem-se 

afigurado como uma mais-valia no apoio ao trabalho dos docentes, que usam os 

meios tecnológicos aí disponibilizados e recorrem, quando necessário, ao fundo 

documental. Outro aspeto fundamental é a atualização desse mesmo fundo e a di-

versidade de periódicos oferecida, que contribuem, muito significativamente, não 

só para a promoção da leitura, como também para o desenvolvimento da literacia 

para os “media”, já que, cobrindo as mais diversas áreas do saber, os jovens têm 

acesso a uma informação atualizada e diversificada, contribuindo para a criação de 

uma visão holística e crítica do mundo que os rodeia. Por fim, não pode deixar de 

ser referido o investimento feito, nos últimos anos, em dois domínios fundamentais 

para os alunos e as bibliotecas. Por um lado, na formação de utilizadores, no senti-

do de promover a literacia da leitura e da informação, através de sessões práticas 

planeadas com docentes de áreas disciplinares diversas, durante as quais, desde o 

sétimo ano, se procura orientar os alunos na pesquisa, análise e seleção da informa-

ção em diversos suportes, mas, sobretudo, na Internet, procurando formar cidadãos 

críticos e responsáveis no uso que fazem da imensa quantidade de informação de 

que dispõem, orientando-os também para a construção do seu próprio conheci-

mento. No mesmo sentido, a biblioteca disponibiliza para todos os seus utilizado-

res documentos que lhes permitirão prosseguir autonomamente o trabalho iniciado 

na formação orientada pela professora bibliotecária e docentes. Por outro lado, tem 

havido um esforço, nem sempre fácil, no sentido de desenvolver um trabalho cola-

borativo com os docentes no apoio ao currículo. De facto, o trabalho com os profes-

sores em domínios específicos das disciplinas que lecionam tem-se afigurado não 

só como um desafio, como também uma das apostas que mais dividendos poderá 

trazer à promoção do sucesso escolar. O Projeto “Aprender com a Biblioteca Esco-

lar”, aplicado inicialmente em algumas escolas e agora alargado a todas as bibliote-

cas, veio, através das orientações e propostas apresentadas pela RBE, facilitar o 

trabalho numa das áreas de ação mais problemáticas. 

Para além dos aspetos referidos, a biblioteca desta escola foi conquistando 

um espaço de destaque: local de aprendizagem, comunicação e cultura, todos aca-

bam, de uma forma ou de outra, por “passar” pela biblioteca e a biblioteca envolve-

se de forma interventiva nas mais diversas atividades e projetos da escola, sendo 

reveladora do seu caráter incontornável a sua presença vincada no Plano Anual de 
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Atividades. Ao longo dos anos, a criação de uma colaboração profícua com as di-

versas associações de estudantes, as estruturas de coordenação e com os órgãos de 

direção tem contribuído para fortalecer o seu papel na escola. Também a relação 

com a comunidade envolvente, através de instituições como a Casa da Juventude 

e o Cineclube Teixeira de Pascoaes, foram-lhe dando uma visibilidade significati-

va.  

Contudo, que não se duvide que a biblioteca escolar do séc. XXI, e esta em 
particular, continua a ser “o espaço da leitura”. Mas o conceito de leitura mudou… 
Na biblioteca escolar do séc. XXI continua a ler-se por prazer e para aprender, 
mas lê-se num livro, num computador ou num “tablet”. Por outro lado, esse 
“espaço” já não se encontra obrigatoriamente entre quatro paredes do edifício es-
colar, pode ser virtual: o catálogo está disponível em linha, as novidades e as notí-

cias estão no “blog” Ler Porque Sim e no Facebook e alguns livros estarão brevemen-
te disponíveis numa “biblioteca virtual”. 
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Industrial de Amarante, com termo de abertura a 15 de junho de 1965. 
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 A Biblioteca Escolar e a articulação curricular 
Arminda Maria Carvalho de Oliveira Martins Lemos  

(Prof.ª Bibliotecária do Agrupamento de Escolas de Eiriz -Ancede)  

 

 A  Biblioteca Escolar deve ser vista como um meio necessário para o 

desenvolvimento global das crianças e dos jovens. Transformar a Biblioteca Esco-

lar, associada à leitura, num espaço de coordenação e desenvolvimento do espírito 

de pesquisa, nas crianças e nos jovens, pensamos que deve ser um trabalho a ser 

desenvolvido pela própria Biblioteca Escolar, em conjugação com todos os ele-

mentos integrantes, direta ou indiretamente, na comunidade educativa.  

 Para Calixto (1996:93): “As Bibliotecas Escolares apresentam-se como um 

elemento fundamental tanto do sistema educativo como do sistema bibliotecário 

dos países desenvolvidos”. Por isso, é necessário integrá-las cada vez mais no pro-

cesso de ensino aprendizagem e utilizá-las como meio de promoção do sucesso 

educativo. Porém, nem sempre isso acontece, muitas vezes são relegadas para se-

gundo plano.  

 Ainda segundo este autor, “o pessoal (professores e funcionários) é mui-

tas vezes escolhido entre os que têm deficiências ou problemas de saúde, ou de 

idade mais avançada” (1996:19). Todos nós sabemos que infelizmente isso ainda 

hoje sucede.  

 Antigamente, as Bibliotecas Escolares não eram devidamente valorizadas 

nem dinamizadas e não contribuíam, como se desejaria, para o desenvolvimento 

do sucesso educativo. Sabemos que, ao longo dos tempos, elas muitas vezes foram 

esquecidas enquanto recurso importante de renovação da escola, e como tal, não 

foram devidamente valorizadas. Por vezes, eram vistas como local de castigo, o 

que é deveras lamentável, mas de certa forma ainda se verifica atualmente, embora 

muito se lute para que tal não aconteça. Daí que, por várias razões, os alunos do 

passado não as frequentassem e não vissem como podiam tirar proveito delas para 

responderem às necessidades educativas. Elas eram vistas como mero depósito ou 

armazém de livros.  

 Como todos sabemos, a Biblioteca Escolar deve fomentar a articulação 

curricular, num contexto de mudança. Na minha opinião, o objetivo primordial da 

Biblioteca Escolar é motivar para a leitura, conquistando novos leitores. Nesse 

sentido, deve promover o sucesso educativo e dessa forma tem de articular com os 

conteúdos curriculares. Ela é um elo de ligação entre docentes, discentes e currí-

culos escolares, construindo conjuntamente atividades com sentido, quer para 

uns quer para outros. Daí a sua importância fulcral para a preparação dos nossos 
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jovens num mundo em constante mutação.  

 Ela deve ser entendida como um recurso promotor de inovação, tendo um 

papel ativo e de resposta às mudanças que o sistema introduz, trazendo valor à Esco-

la no cumprimento da sua missão e no cumprimento das metas curriculares.  

 A Biblioteca Escolar vai apoiar os alunos, articular com os departamentos e 

grupos disciplinares na planificação de atividades de carácter mais lúdico, que facili-

tem a aquisição dos conteúdos curriculares. Além de obviamente ser um espaço de 

promoção da leitura e da literacia, constatamos que a aquisição de hábitos de leitura 

vem facilitar a compreensão dos conteúdos, na medida em que vai enriquecer o voca-

bulário dos discentes. Sendo assim, quem lê, tem mais facilidade em adquirir conhe-

cimentos e aplicá-los. A leitura possibilita um crescimento interior e uma maturida-

de intelectual que vai desenvolver as estruturas cognitivas.  

 Estou convicta de que apostar na dinamização da Biblioteca Escolar, poderá 

contribuir para uma melhor resolução de problemas impostos pela escolaridade e 

caminhar na promoção da leitura e na consequente promoção do sucesso educativo. 

A Biblioteca Escolar surge como um suporte estratégico e dinâmico que tem um pa-

pel preponderante no processo de desenvolvimento dos projetos existentes na esco-

la, articulando de forma interdisciplinar com os mesmos.  
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ção dos conteúdos cur-

riculares. 

http://bibliotecaescolarcaic.blogspot.pt/2010_12_01_archive.html 
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Biblioteca Escolar, hoje 
Isilda Coelho 

(Prof.ª Bibliotecária do Agrupamento de Escolas  Amadeo Souza-cardoso) 

 

 N os anos noventa, ainda recentes na nossa memória, a imagem das 

bibliotecas escolares em Portugal era bem cinzenta: espaços pequenos, mal aque-

cidos, mal iluminados, com livros e livros dentro de armários e nada de computa-

dores. O saber estava nos livros, os livros estavam nos armários, o sol brilhava no 

recreio… Os alunos sentiam-se naturalmente afastados da biblioteca. Quanto a 

recursos humanos, normalmente limitava-se a um professor responsável a quem 

atribuíam duas horas semanais para se dedicar a esse serviço. 

 Face a este panorama, no final de dezembro de 1995, os Ministérios da 

Educação e da Cultura decidiu adotar uma política articulada visando promover 

os hábitos e práticas de leitura da população portuguesa, através do 

«desenvolvimento de bibliotecas escolares integradas numa rede e numa política 

de incentivo da leitura pública» (Despacho Conjunto n.º 43/ME/MC/95, de 29 de 

dezembro). Com o objetivo de estudar e propor medidas nesse domínio, foi cria-

do, em janeiro de 1996, um grupo de trabalho, constituído por vários especialistas 

na área do livro, da leitura e das bibliotecas. Esse grupo elaborou um relatório 

(Isabel Veiga, 1996) onde era feito o diagnóstico da situação das bibliotecas esco-

lares portuguesas e se estabeleciam os princípios, as linhas de orientação e o pro-

grama de lançamento da Rede de Bibliotecas Escolares. Dando continuidade ao 

trabalho desenvolvido, foi criado um gabinete para a elaboração e execução de um 

programa de instalação da Rede de Bibliotecas Escolares com o objetivo de dotar 

as bibliotecas escolares de espaço, equipamentos e recursos humanos adequados 

às suas funções. A integração das escolas na RBE faz-se mediante candidatura 

lançada anualmente e a seleção das escolas é feita com base na existência de um 

espaço próprio e apresentação de um projeto de dinamização da biblioteca. As 

escolas selecionadas beneficiam de um apoio financeiro destinado à aquisição de 

mobiliário, equipamento e fundo documental e de software de gestão do catálogo. 

Ao professor bibliotecário, é exigida formação específica. Nascem as novas biblio-

tecas: espaçosas, luminosas e acolhedoras. 

 Assim são as duas bibliotecas do Agrupamento Amadeo de Souza-

Cardoso. Ambas dinâmicas e em constante construção. A Biblioteca Escolar Ama-

deo de Souza-Cardoso possui atualmente 4868 livros e a de Vila Caiz 6032. Os 

tablets recentemente adquiridos (4 para a B.E Amadeo e 3 para a de Vila Caiz ) 

tornaram-se uma atração para os mais virados para as novas tecnologias. Todas as 

semanas, há atividades a decorrer nas Bibliotecas, que são depois divulgadas nos 

Nos anos noventa, ainda 

recentes na nossa memória, 

a imagem das bibliotecas 

escolares em Portugal era 

bem cinzenta: espaços pe-

quenos, mal aquecidos, mal 

iluminados, com livros e 

livros dentro de armários e 

nada de computadores.  

http://webpages.fc.ul.pt/~ommartins/images/hfe/lugares/nunogoncalves/biblioteca.htm 
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blogues http: / /becreamadeosouzacardoso.blogspot .pt/  e http: / /

becrevcaiz.blogspot.pt/  

 É importante referir que essas atividades envolvem frequentemente toda a 

comunidade e não se fecham no espaço das bibliotecas.  

 A articulação entre ciclos é valorizada e o facto de, no mesmo espaço, coexis-

tirem 1º, 2º e 3º ciclos é importante. Todos frequentam as bibliotecas e todos traba-

lham com todos. A título de exemplo, refira-se a atividade “Aprender com a B.E: três 

turmas tão diferentes” , também ela registada no blogue. A Clara, da turma 2V do 

C.E. Amadeo, veio apresentar um texto da sua autoria sobre o último Natal. A Diana, 

do 9º, apresentou o Natal em Espanha (Natal e Reis). Os alunos do Vocacional fala-

ram da sua vivência dessa mesma época. Juntaram-se três turmas, trabalhou-se em 

conjunto e o resultado foi ótimo. 

 As exposições são uma constante. Neste momento decorre “A Semana da 

Europa” (claro, nas duas bibliotecas). São muitos os trabalhos e as bandeiras expos-

tos e todos os dias um manequim é vestido com os trajes tradicionais de um determi-

nado país. 

 A hora do conto é levada a muitas escolas do Agrupamento. Vejam-se as fo-

tos nos blogues: os sorrisos das crianças falam por si. Se a turma não pode vir à bibli-

oteca, vai a biblioteca à escola (para não falar dos “Livros com Rodas”, itinerância de 

livros do PNL pelos estabelecimentos de ensino do Agrupamento).  

 Esta é a biblioteca do século XXI. Não perdendo de vista o seu objetivo fun-

damental de formar leitores – seja qual for o suporte de leitura – a biblioteca procura 

constantemente a inovação e acompanhar as mudanças que ocorrem na comunidade, 

adaptando os seus serviços às novas necessidades informativas, trabalhando em arti-

culação e colaboração com os professores e com os alunos, visando sempre a melho-

ria das aprendizagens e do trabalho escolar. 
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A BIBLIOTECA ESCOLAR E OS PROFESSORES 

O TRABALHO COLABORATIVO 

Fátima Macedo Rodrigues 

(Coordenadora Interconcelhia de Bibliotecas Escolares) 

 

INTRODUÇÃO 

 “A colaboração é hoje entendida como uma das chaves para o êxito de 

qualquer organização e uma estratégia fundamental na educação por-

que se considera que o trabalho colaborativo facilita o sucesso das 

aprendizagens. Mas também está provado que os resultados de apren-

dizagem dos alunos são fortemente influenciados pelo papel das bibli-

otecas escolares, sendo vários os autores (Haycock, 2004; Todd & 

Kuhlthau, 2004; Lance, Rodney & Schawarz, 2010; Small, Shanahan & 

Stasak, 2010; Dow, Lakin & Court, 2012;…) que demonstram uma forte 

ligação entre o desempenho dos alunos e o apoio dado pela biblioteca 

escolar, fundamentalmente quando o professor bibliotecário colabora 

com os outros professores.” (Araújo, 2014) 

 O  presente artigo pretende dar conta das vantagens do trabalho colabora-

tivo no seio da escola, com destaque para a biblioteca escolar e os professores. Focando 

a atenção no aluno e na sua aprendizagem, é importante que se reúnam esforços e se 

complementem saberes para que o aluno se torne agente da sua própria aprendizagem 

e enfrente com sucesso os desafios que lhe são colocados pela sociedade do conheci-

mento. 

 O que pode ser feito em conjunto, como pode ser operacionalizada a colabora-

ção entre professores, biblioteca escolar e outros agentes educativos, tendo em vista o 

alcance de objetivos diversos mas comuns, é a principal finalidade do presente artigo, 

com a apresentação de um exemplo bem sucedido relacionado com a leitura, o currículo 

e a formação nas literacias.  

 

O TRABALHO COLABORATIVO, A ESCOLA E A BIBLIOTECA ESCOLAR 

 O trabalho colaborativo tem sido assunto de artigos, notícias, publicações e 

dissertações de mestrado. No que à educação diz respeito, a sua importância não susci-

ta dúvidas e o mesmo poderá ser a solução para renovar as práticas educativas e fazer 

face às necessidades de preparação das nossas crianças e jovens para vencerem com su-

cesso as dificuldades que lhes possam ser colocadas ao longo da vida no que diz respei-

to à aprendizagem, tendo em vista a sua inserção no mercado de trabalho, a sua integra-
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ção social e o exercício pleno da cidadania. 

“... desde os primórdios da História que o Homem sente necessidade 

de colaborar e percepciona a eficácia dessa colaboração. Atualmente, 

o tema assume uma relevância particular nos mundos empresarial, 

das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), do trabalho 

em geral e da educação, em particular. “ (Santos, 2010) 

“A colaboração pressupõe objetivos comuns, uma visão partilhada e 

um clima de confiança e respeito (Muronaga & Harada, 1999). Para 

estarem motivados para colaborar, os participantes têm de sentir que 

a colaboração é uma mais-valia e que têm o conhecimento e as com-

petências necessárias para serem parceiros de sucesso (Small, 2001). 

Colaborar pressupõe um estilo de interação que não ocorre se houver 

isolamento e se houver coação. Efetivamente, não se pode obrigar 

ninguém a colaborar e o indivíduo tem de participar nesta interação 

com convicção e consciência do seu valor e do reconhecimento deste 

pelos pares. Todos os participantes têm algo a dar e algo a receber do 

trabalho em comum (Boavida e Ponte, 2002) mas, para que isso acon-

teça, tem de haver entendimento entre os participantes e estes têm 

de estar dispostos a assumir responsabilidades conjuntas e ser capa-

zes de construir soluções.” (Araújo, 2014) 

 No que concerne às escolas e às bibliotecas escolares, a temática tem sido 

também abordada com alguma frequência, quer em Portugal quer no estrangeiro: 

“As bibliotecas escolares devem desempenhar um papel de relevo na 

ação pedagógica das escolas, papel esse que é tanto mais importante 

no contexto em que vivemos, um mundo em que o acesso à informa-

ção atualizada, o seu processamento e transformação constituem 

uma mais-valia fulcral para a plena integração dos indivíduos na soci-

edade em geral e no mercado do trabalho, em particular.” (Santos, 

2010) 

 Numa entrevista publicada pela revista “(fenêtre sur . cours)" (nº 294, 2007), 

Philipe Meirieu afirmava : 

« Dès lors que des adultes se parlent, échangent, se complètent, s’enri-

chissent de leurs compétences réciproques, l’élève a tout à y gagner. 

Parce qu’il y a une pluralité de regards, d’approches, et parce que cha-

cun des adultes membres de l’équipe devient une équipe à lui tout 

seul, il pourra bénéficier des apports, de l’éclairage, des outils, de cha-

cun. C'est l'idée forte de l’intelligence collective : on est plus intelli-

gent à plusieurs que seul ». 

 A tendência verificada nos últimos anos em Portugal no sentido de dar maior 

autonomia às escolas, nomeadamente na gestão do currículo, fomentando a existên-

cia de planos curriculares próprios, obriga a que o processo de ensino e de aprendiza-

gem, centrado no aluno e na realidade particular de cada escola, seja pensado em con-
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Portugal no sentido de 
dar maior autonomia às 
escolas, nomeadamente 
na gestão do currículo, 
fomentando a existên-
cia de planos curricula-
res próprios, obriga a 
que o processo de ensi-
no e de aprendizagem, 
centrado no aluno e na 
realidade particular de 
cada escola, seja pensa-
do em conjunto.  
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junto.  

 O Decreto-Lei nº 75/2008 de 22 de abril, do Ministério da Educação, que re-

gulamenta o regime de autonomia das escolas, refere, no artigo 9º do capítulo II, os 

instrumentos de autonomia. Estes materializam-se no projeto educativo, no regula-

mento interno, no plano anual e plurianual de atividades e no orçamento. A elabora-

ção destes documentos, orientadores da ação da escola, implica reflexões e decisões 

conjuntas por parte de todas as estruturas administrativas e pedagógicas, estando 

nelas implícita a presença da biblioteca escolar. Como serviço técnico-pedagógico, de 

informação e de documentação, que serve a escola ou o agrupamento de escolas, a bi-

blioteca escolar tem, também ela, de pensar a sua ação em função das necessidades 

verificadas e assumir compromissos na sua execução que vão ao encontro das deci-

sões tomadas, sendo certo que muitas dessas ações só terão os resultados esperados se 

desenvolvidas colaborativamente. 

 Monica Thurler, no artigo, Innovation et Coopération: liens et limites (1996), 

relata uma experiência de trabalho colaborativo em escolas de Genève dando conta 

das dificuldades sentidas no que diz respeito à construção de um projeto de inovação 

conjunto: 

«Une démarche innovatrice basée sur les établissements, leur deman-

dant de déposer leur projet d’innovation, d’en définir ensemble l’objet 

et le contenu, confronte les enseignants à des problèmes de communi-

cation, à la diversité des représentations de leurs collègues, à des ten-

sions et des conflits qui sont d’ordre relationnel et psychologique au-

tant que didactique et pédagogique». 

 Embora exista colaboração entre os professores em muitos aspetos, realidade 

que, como professora, sei que é comum em Portugal, sendo exemplo disso a troca de 

recursos utilizados, o empréstimo de materiais, a organização e dinamização de algu-

mas atividades, sobretudo extracurriculares, a atuação dos professores continua a ser 

ainda centrada no currículo da área lecionada e, como tal, individual. 

 A autonomia implica, segundo Thurler, uma série de princípios de funciona-

mento que não podem ser separados uns dos outros: 

«… des accords internes en ce qui concerne les méthodes de travail et 

les objectifs communs; une réflexion commune et constante sur les 

pratiques, les conditions de travail, les possibilités de développement; 

des mesures aptes à faire évoluer les pratiques, par exemple la planifi-

cation commune, l’observation mutuelle entre enseignants, l’observati-

on participante et le dialogue; et, enfin, la mise en place d’un système 

d’auto-évaluation continu et systématique… » 

 Estas dificuldades, na perspetiva da autora, serão facilmente vencidas modifi-

cando a formação inicial e contínua dos professores. A mesma aponta alguns fatores 

que são condição de base para que a colaboração aconteça, nomeadamente: o desen-

volvimento de atividades que favoreçam a dinâmica de grupo; as competências diver-

sificadas da equipa; a visão comum dos meios para atingir os fins; a partilha de res-
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ponsabilidades e de objetivos. 

 Além destes são ainda salientados outros fatores, embora menos comuns: a exis-

tência de um objetivo comum que justifique a colaboração; um quadro de referências co-

mum que obrigue as equipas a prestarem contas da sua atuação e a autoavaliar-se; a visão 

dos representantes da hierarquia como parceiros; a integração natural de competências 

individuais e da aprendizagem coletiva; e a atuação comum para agir melhor. 

 Por sua vez, as equipas que consideram a concertação e a colaboração como ele-

mentos centrais da sua cultura, sabem também deixar os seus membros tomarem iniciati-

vas e ter responsabilidades individuais. 

 No que diz respeito à realidade portuguesa, nela incluída a da biblioteca escolar: 

“... muitos são os desafios que se colocam às escolas, aos professores e às 

bibliotecas escolares para realizarem um verdadeiro trabalho colaborativo 

e não são muito numerosas as práticas colaborativas de sucesso em Portu-

gal. Por esse motivo, torna-se imprescindível uma reflexão sobre esta temá-

tica, que conduza a uma mudança de conceções e de práticas, para que se 

implemente nas escolas portuguesas uma cultura colaborativa, imprescin-

dível para a melhoria das aprendizagens dos alunos.” (Araújo, 2014) 

 José Alves Barroco (2004) afirma que a valorização da biblioteca escolar passa 

pelos professores curriculares no incentivo dos alunos à sua utilização, pela realização de 

trabalhos que obriguem à pesquisa de informação aí realizada e pelo desenvolvimento de 

atividades. Citando L. M. Silva (p. 76), o mesmo autor refere que: 

“ É preciso apelar a uma maior intervenção dos professores, já que sem o seu 

empenhamento, apostado na ligação da Biblioteca Escolar ao Projeto Edu-

cativo e ao Plano de Atividades da Escola – com professores apressados que 

não leiam, não frequentem a Biblioteca, não apelem à fundamentação dos 

saberes através dela, não acompanhem lá os seus alunos, não lhes falem de 

livros nem os preparem para a leitura... – não será possível alterar a realida-

de que temos”. 

 Esta visão da colaboração com a biblioteca centrada no professor curricular veio 

alterar-se com a criação da figura do professor bibliotecário pela Portaria 756/2009 de 14 

de julho, do Ministério da Educação, passando a biblioteca a ter um papel central na co-

laboração. As competências do professor bibliotecário passam pela gestão funcional e peda-

gógica da biblioteca mas também pela realização de tarefas que exigem trabalho colabora-

tivo, dentro da escola e fora dela, nomeadamente: 

“b) Promover a articulação das atividades da biblioteca com os objetivos do 

projeto educativo, do projeto curricular de agrupamento/escola e dos pro-

jectos curriculares de turma;” 

“e) Definir e operacionalizar uma política de gestão dos recursos de infor-

mação, promovendo a sua integração nas práticas de professores e alunos;”  

“f) Apoiar as atividades curriculares e favorecer o desenvolvimento dos há-
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bitos e competências de leitura, da literacia da informação e das competências digitais, trabalhando 

colaborativamente com todas as estruturas do agrupamento ou escola não agrupada;” 

“g) Apoiar atividades livres, extracurriculares e de enriquecimento curricular incluídas no plano de 

atividades ou projeto educativo do agrupamento ou da escola não agrupada;” 

“h) Estabelecer redes de trabalho cooperativo, desenvolvendo projetos de parceria com entidades lo-

cais;” 

 Também as Diretrizes da IFLA/ UNESCO para as Bibliotecas Escolares (2006) defendem o trabalho cola-

borativo entre professores e professor bibliotecário: 

“Professores e bibliotecários trabalham em conjunto para atingir o seguinte:  

• Desenvolver, instruir e avaliar a aprendizagem dos alunos ao longo do curriculum; 

• Desenvolver e avaliar as competências dos alunos em literacia da informação e em conhecimento da 

informação; 

• Desenvolver planificações de atividades letivas; 

• Preparar e conduzir programas de leitura e eventos culturais; 

• Integrar tecnologias de informação no curriculum; 

• Explicar aos pais a importância da biblioteca escolar.” 

 Apesar das orientações internacionais e nacionais, muitas delas veiculadas pelo Programa Rede de Bibliote-

cas Escolares, o trabalho colaborativo não é ainda a realidade esperada no que diz respeito às escolas e à biblioteca 

escolar: 

“Apesar das evidentes vantagens do trabalho colaborativo docente, este, para se tornar uma prática 

corrente, exigirá nada menos do que uma pequena revolução na cultura e nas práticas da escola. Ain-

da assim, a crescente necessidade de integração das literacias no currículo pode vir a contrariar o tra-

dicional isolamento do professor na sua sala de aula e impulsionar o trabalho cooperativo com o pro-

fessor bibliotecário, desde que este seja entendido, na comunidade educativa, como perito ou especia-

lista em informação.” (Araújo, 2014) 

 A evolução do trabalho das bibliotecas escolares, decorrente da revolução digital, tem-se orientado no sen-

tido destas assumirem um papel importante na gestão da informação. Lourense H. Das, no artigo Bibliotecas Esco-

lares no século XXI: à procura de um caminho (in Newsletter RBE, 2008), foca questões essenciais ao desenvolvi-

mento do trabalho das bibliotecas numa era em que, dada a oferta abundante de informação e de meios para a obter, 

elas seriam aparentemente desnecessárias. 

Com base no conceito de “guided inquiry”, desenvolvido por Ross Todd e Carol Kuhlthau, Das apresenta a bibliote-

ca escolar como “... o centro da aprendizagem e do conhecimento da escola. Um centro de aprendizagem com apoio 

profissional disponível: o bibliotecário!”, o que faz da biblioteca mais do que uma estrutura, uma sala com computa-

dores e livros, onde os alunos trabalham e aprendem de forma autónoma . A biblioteca escolar é: 

“... uma função na escola. (...) precisa de usar todas as novas tecnologias e de se antecipar face às no-

vas conceções educacionais, tais como o elearning e o m-learning. A biblioteca escolar não é apenas 

um centro de aprendizagem e conhecimento para os alunos, mas também o é para os professores, pes-

soal não docente, estruturas de gestão e, possivelmente, para os pais. Esta é o portal – físico e virtual 

– para todos os recursos e serviços. A nova função da biblioteca escolar pode descrever-se como “ uma 
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biblioteca escolar sem fronteiras”, uma vez que possibilita acesso per-

manente, a partir de qualquer ponto. Pode ser implementada de dife-

rentes formas e, por conseguinte, garante soluções à medida para as 

escolas, a nível individual, aplicações inovadoras em NTIC e em conce-

ções educacionais.” (Das, 2008) 

 Esta nova visão dos serviços da biblioteca tem implicações no trabalho cola-

borativo: o professor bibliotecário trabalha em conjunto com os professores, faz parte 

da equipa que integra o processo de ensino e de aprendizagem, apoia os professores 

na lecionação. O professor curricular tem no professor bibliotecário um parceiro 

complementar, um especialista que o ajudará a conseguir o sucesso dos alunos. A bi-

blioteca será, segundo Das, “um centro de aprendizagem e conhecimento que oferece 

a base para a aprendizagem ao longo da vida” e o professor bibliotecário é o “guia que 

tudo fará para que o aluno chegue a bom porto” na viagem da aprendizagem de que 

ele próprio é o “capitão”. 

 O apoio da biblioteca escolar a professores e a alunos, nesta era de mudanças, 

onde a informação é abundante e onde a aprendizagem se faz em ambientes diversos, 

pode torna-se essencial no desenvolvimento de competências que permitam o uso 

crítico e responsável da informação e a utilização eficaz dos meios que a veiculam, 

capacitando os alunos para aprender a resolver os seus próprios problemas e progre-

dir nas aprendizagens, construir conhecimento e aprender ao longo da vida. 

 Para orientar o trabalho das bibliotecas escolares nesta tarefa, foi publicado o 

Referencial Aprender com a Biblioteca Escolar (Programa Rede de Bibliotecas Escola-

res, 2012): 

“A elaboração deste referencial surge da necessidade de orientar o tra-

balho das bibliotecas escolares, de modo a integrar no ensino dos dife-

rentes conteúdos curriculares, bem como no desenvolvimento de ou-

tras atividades, os conhecimentos, capacidades e atitudes inerentes às 

diferentes literacias.” 

 O Referencial, destinado à educação pré-escolar e ao 2º e 3º ciclos do ensino 

básico, está estruturado em três áreas correspondendo às três literacias mais ligadas 

ao trabalho das bibliotecas e que estas devem promover colaborativamente com alu-

nos, professores e, se possível, comunidade educativa: leitura, média e informação. 

 A literacia da leitura pretende desenvolver o gosto e as competências de leitu-

ra, escrita e comunicação, capacidades essenciais à aprendizagem. Na literacia dos 

média o trabalho da biblioteca orienta-se no sentido de desenvolver competências 

propiciadoras de novas formas de aprender, interagir, e comunicar através dos média. 

A literacia da informação aborda o uso crítico e informado de recursos e ferramentas e 

a aquisição integrada de conhecimentos associados à literacia da informação. 

 Além do desenvolvimento da leitura e das literacias, e por se considerar que a 

biblioteca deve também promover atitudes e valores propiciadores das aprendizagens 

com elas relacionadas, o Referencial propõe também a sua abordagem. A exemplificar 

a colaboração que pode ser desenvolvida, o documento apresenta sugestões de ativi-

O apoio da biblioteca es-
colar a professores e a alu-
nos, nesta era de mudan-
ças, onde a informação é 
abundante e onde a apren-
dizagem se faz em ambi-
entes diversos, pode torna
-se essencial no desenvol-
vimento de competências 
que permitam o uso crítico 
e responsável da informa-
ção e a utilização eficaz 
dos meios que a veiculam, 
capacitando os alunos pa-
ra aprender a resolver os 
seus próprios problemas e 
progredir nas aprendiza-
gens, construir conheci-
mento e aprender ao longo 
da vida. 
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dades para todas as literacias e níveis/ciclos de educação e ensino a que se destina. 

 Retomando a ideia de Helena Araújo, atrás referida, de que o trabalho colaborativo não é ainda uma rea-

lidade nas nossas escolas e bibliotecas, “a crescente necessidade de integração das literacias no currículo pode 

vir a contrariar o tradicional isolamento do professor na sua sala de aula e impulsionar o trabalho cooperativo 

com o professor bibliotecário.” (Araújo, 2014). No entanto, a importância atribuída à biblioteca escolar e ao pro-

fessor bibliotecário neste processo de integração das literacias nas estratégias de ensino e de aprendizagem obri-

ga a uma postura proativa e profissional do professor bibliotecário e à existência de recursos físicos, humanos e 

documentais, que criem as condições necessárias à colaboração. 

 A atitude e a formação do professor bibliotecário poderão fazer a diferença para iniciar e, sobretudo, 

manter a colaboração. Efetivamente, o professor bibliotecário deverá ser, como o descreve Ana Cristina Silva 

(2011), “alguém dinâmico e empenhado, com competência em conhecer e avaliar as necessidades dos utilizado-

res”, capaz de “criar um relacionamento institucional flexível e de diálogo”, conhecedor do currículo, 

“catalisador, no contexto escolar, de métodos e projetos inovadores na área do processo ensino-aprendizagem”, 

“comunicativo/prestável”, ter “capacidade e atitude de liderança”. O documento Para uma gestão da biblioteca 

escolar no agrupamento (Rede de bibliotecas Escolares, 2011) é um bom contributo no sentido de explicitar as 

funções do professor bibliotecário, assim como dos docentes e do diretor no que diz respeito aos serviços a pres-

tar e ao trabalho a desenvolver pela e com a biblioteca escolar.  

 Se o perfil do professor bibliotecário é essencial ao desenvolvimento de trabalho colaborativo, assim co-

mo a existência de recursos e serviços adequados por parte da biblioteca escolar, não menos importante é a ati-

tude dos professores curriculares no que ao mesmo diz respeito. 

 Da minha experiência enquanto professora bibliotecária, concluí que a renitência à colaboração por par-

te dos professores se deve em grande parte ao desconhecimento dos recursos da biblioteca e das potencialidades 

de trabalho que esta oferece no apoio ao desenvolvimento curricular e ao enriquecimento das aprendizagens dos 

alunos, assim como no desenvolvimento de competências transversais essenciais ao sucesso (dos alunos e do 

professor). Quando os professores se apercebem que utilizar os espaços e os recursos da biblioteca e trabalhar 

com a sua equipa é uma mais-valia para o seu trabalho e para o sucesso dos alunos, a sua postura modifica-se e a 

colaboração acontece, embora nem sempre como desejável, devido a constrangimentos relacionados sobretudo 

com a falta de tempo, a multiplicidade de tarefas que envolve a profissão e a gestão do processo de ensino e de 

aprendizagem centrado no currículo. No entanto, os bons resultados conseguidos constituirão certamente um 

incentivo a que a colaboração aumente e se generalize, serão um passo no caminho para a mudança.  

 

BIBLIOTECA ESCOLAR E TRABALHO COLABORATIVO: UM EXEMPLO 

O PROJETO LER (N)O DOURO 

 O projeto Ler (n)o Douro teve como objetivo principal a promoção da leitura aliando-a ao conhecimento 

do património local. Foi pensado para dar resposta a várias necessidades de desenvolvimento do trabalho das 

bibliotecas escolares nas áreas da promoção da leitura, da formação nas literacias e do trabalho colaborativo. 

 Conjugando a promoção da leitura, a formação docente na área das bibliotecas, a integração das literaci-

as na abordagem do currículo e o conhecimento e a valorização do património local, foi desenvolvido com a fina-

lidade de realizar um dia de atividades dedicadas a um autor, assumindo a designação de Jornadas Literárias Ler (n)

o Douro, particularizada em cada concelho com a escolha de um autor, Ler (n)o Douro com... 

 A proposta de desenvolvimento do projeto foi apresentada aos professores bibliotecários e a eventuais 
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parceiros locais, com destaque para as bibliotecas municipais. Aderiram a ele sete agrupamentos de escolas e uma 

escola não agrupada, pertencentes aos concelhos de Baião, Moimenta da Beira, Resende, Sernancelhe e Tabuaço. 

Estiveram envolvidos noventa e cinco professores e cerca de 1200 alunos. 

 O projeto desenvolveu-se ao longo de um ano letivo, iniciando-se com a formação dos professores, que ori-

entou a planificação e o desenvolvimento das atividades realizadas, nelas incluída a Jornada Literária dedicada ao au-

tor. 

 O curso de formação “Biblioteca escolar e trabalho colaborativo – contributo para as Jornadas Literárias Ler 

(n)o Douro” foi essencial para conseguir promover o conhecimento da biblioteca escolar, a sua organização e funci-

onamento, numa primeira fase, o seu acervo e as potencialidades de trabalho na formação nas literacias e respetiva 

integração na abordagem do currículo, posteriormente. 

 Os grupos de formação eram constituídos maioritariamente por professores curriculares, pertencentes a 

áreas curriculares diversificadas, e apenas um ou dois professores bibliotecários, estando estes responsáveis por co-

laborar, colaboração essa que se revelou muito importante no decorrer da formação e do projeto. Os professores bi-

bliotecários receberam os colegas na biblioteca, explicaram-lhes a sua organização e funcionamento e deram-lhes a 

conhecer os seus equipamentos e recursos. Realizaram também sessões de literacia com alunos ao mesmo tempo 

que eram trabalhados conteúdos curriculares. Apresentaram ideias, deram sugestões de bibliografia, ensinaram a 

utilizar ferramentas da web. 

 Se inicialmente os professores manifestaram algum receio relacionado com o trabalho a desenvolver com a 

biblioteca, foi interessante verificar a satisfação pelos resultados que foram obtendo e o entusiasmo final quando 

apresentaram os trabalhos e atividades realizados com os alunos. 
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Anexo 1 

Informações sobre o projeto Ler (n)o Douro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PROGRAMAS: http://besvivas.blogspot.pt/2015/03/ler-no-douro.html 

 

3. ATIVIDADES 

Ler (n)o Douro com Aquilino Ribeiro 

Concelho de Sernancelhe 
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http://bibliosernancelhe.blogspot.pt/2015/03/jornadas-literarias-ler-no-douro-com.html 

http://www.cm-sernancelhe.pt/noticias/174-noticias-2015/770-jornadas-literarias-ler-nodouro-em-sernancelhe-

dedicadas-a-mestre-aquilino-ribeiro 

http://omundodeaquilino.jimdo.com/ 

Concelho de Moimenta da Beira 

http://www.cm-moimenta.pt/frontoffice/pages/43?event_id=104 

https://drive.google.com/file/d/0BzY0Tly1Oc0ISENFMTV2aWdURzg/view?pref=2&pli=1 

Ler (n)o Douro com Eça de Queirós 

Concelho de Baião 

- http://www.cmbaiao. 

pt /index.php?info=YTozOntzOjQ6Im1lbnUiO3M6MzoiY2FtIj tzOjU6ImFjY2FvI  jtzOjEyOiJu-

b3RpY2lhc19sZXIiO3M6MjoiaWQiO3M6NDoiMTk1NyI7fQ== 

- https://www.youtube.com/watch?v=2yF9vrDgV-s 

- http://bibliotecaebsbaiao.webnode.com/divulgar-e%C3%A7a-de-queiroz/ 

- http://bibliotecaebsbaiao.webnode.com/divulgar-e%C3%A7a-de-queiroz/os-trabalhosdos-alunos-e-professores/ 

-http://bibliotecaebsbaiao.webnode.com/divulgar-e%C3%A7a-de-queiroz/divulgacaodas-jornadas/ 

Concelho de Resende 

- http://cm-resende.pt/index.php?oid=12951 

- https://www.youtube.com/watch?v=IWaQsfjMX9U 

- http://www.aeresende.pt/index.php/component/content/article/10-noticias/305-osmaias-e-resende 

Ler (n)o Douro com Abel Botelho e Alice Pereira Gomes 

Concelho de Tabuaço 

- http://www.agrupamentotabuaco.com/jornadas-ler-no-douro.html 

- http://www.agrupamentotabuaco.com/pre-escolar.html 

4. MOSTRA DO PROJETO: 

- http://besvivas.blogspot.pt/2015/09/mostra-do-projeto-jornadas-literarias.html 

- http://cmbaiao.pt/index.php?info=YTozOntzOjQ6Im1lbnUiO3M6MzoiY2FtIjtzOjU6ImFjY2FvIjtzOjEyOiJub3RpY2lhc19sZXIiO3M6MjoiaWQiO3M6NDoiMjE1NSI7fQ 

As informações disponibilizadas através das hiperligações indicadas dão conta da forma como o projeto foi dinami-

zado, havendo informação, nomeadamente do trabalho realizado com alunos, que não está publicada. 
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 Biblioteca Escolar e trabalho colaborativo 

Maria Luísa da Silva Velez Leal 

 

 A  carreira docente é um processo de aprendizagem que se realiza em  vá-

rios estádios da vida, que combina o papel docente com outras funções, e  em que o su-

jeito está consciente das decisões que adota para marcar o seu  próprio rumo profissio-

nal.   

 O desenvolvimento profissional e pessoal significa crescimento,  mudança, me-

lhoria e adequação, relativamente ao próprio conhecimento e às  atitudes no trabalho e 

para com o trabalho, procurando a sinergia entre as necessidades de desenvolvimento 

profissional e as necessidades de  organização, institucionais e sociais.  

 A qualificação profissional dos professores deve ser concebida como  um pro-

cesso de formação contínua, na qual se conjugue uma elevada  preparação disciplinar 

teórica e uma preparação pedagógica-didática avaliada pelo exercício da própria ativi-

dade docente de investigação.   

 Os professores precisam de adquirir conhecimentos ou estratégias  específicas 

sobre o ensino, técnicas de indução ou promoção de  aprendizagem, ensinar e aprender, 

estratégias para formação de grupos,  resolução de problemas, gestão e tomada de deci-

sões, o que pressupõe uma  combinação de estratégias de aprendizagem que não pode 

ser levada a cabo  sem a sua participação e compromisso.  

  Os acelerados e decisivos progressos da técnica, as contínuas descobertas cien-

tíficas, o triunfo da investigação e das experiências, aí está um  quadro de realidades 

com as quais haveria necessariamente que contar para traçar uma descrição correta e 

objetiva do nosso tempo.  

 Vivem-se mudanças assentes em princípios que, pretendendo responder às no-

vas conceções de educação e aos novos desafios sociais,  devem ser objeto de atenção de 

todos os que apostam na qualidade da educação escolar.   

 Ao longo da última década as bibliotecas escolares têm vindo a consolidar o seu 

papel na escola, através  da melhoria das suas condições de funcionamento, do enrique-

cimento de recursos, documentais,  de informação e de equipamentos, aos quais se as-

sociou a afetação de recursos humanos  especializados, os professores bibliotecários. 

A carreira docente é 

um processo de apren-

dizagem que se realiza 

em  vários estádios da 

vida, que combina o 

papel docente com ou-

tras funções, e  em que 

o sujeito está conscien-

te das decisões que 

adota para marcar o seu  

próprio rumo profissio-

nal.   

http://critiqueacritica.blogspot.pt/2014_02_09_archive.html 

A qualificação profis-

sional dos professores 

deve ser concebida co-

mo  um processo de 

formação contínua, na 

qual se conjugue uma 

elevada  preparação 

disciplinar teórica e 

uma preparação peda-

gógica-didática avalia-

da pelo exercício da 

própria atividade do-

cente de investigação.   

http://aaapucrio.com.br/curso-formacao-de-professores-de-portugues-para-estrangeiros/ 

“”Biblioteca Escolar e trabalho colaborativo. Contributo para as Jornadas Literárias Ler (n)o Douro” 

AÇÕES DE FORMAÇÃO: REFLEXÕES 
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Com o desenvolvimento das TIC, as bibliotecas escolares têm de reinventar a sua 

organização e formas de acesso à informação, introduzir conteúdos digitais, servi-

ços inovadores e encontrar outras formas de articulação com a sala de aula.  

 A necessidade destas mudanças introduz novos desafios formativos e 

pedagógicos a que a escola tem de responder, nomeadamente ao nível dos profes-

sores em geral e dos professores bibliotecários em particular, para que estes, por 

sua vez, possam preparar os  seus alunos para as múltiplas literacias envolvidas 

na aprendizagem na Sociedade do Conhecimento e para um maior  sucesso esco-

lar.  

 A formação “Biblioteca Escolar e trabalho colaborativo – contributo para 

as Jornadas Literárias Ler (n) o Douro” visou também promover um espaço de 

reflexão e partilha no âmbito das problemáticas e  desafios que as bibliotecas es-

colares enfrentam na Era Digital.  Pretendeu-se, igualmente, gerar oportunidades 

de discussão, colaboração e  solução para os problemas identificados , contribuin-

do para uma maior qualidade da ação da biblioteca  escolar e consequente melho-

ria dos resultados das aprendizagens nas escolas dando  a conhecer Eça de Quei-

rós e a sua obra através da abordagem de conteúdos do currículo e da formação 

nas literacias da informação, da leitura e dos media.  

 Reconhece-se ainda que a construção de processos de inovação  curricu-

lar local exige das escolas e dos professores novas posturas profissionais, agora 

pautadas por princípios de colaboração e de liderança democráticos, que parecem 

ser obstaculizados por rotinas de trabalho já muito  cristalizadas e com as quais 

parece ser difícil romper. Apesar disso, continua a pairar a crença de que a mu-

dança é possível e que a formação contínua pode  ser um meio para a alcançar . 

 

Reconhece-se ainda que a 

construção de processos de 

inovação  curricular local exi-

ge das escolas e dos professo-

res novas posturas profissio-
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tínua pode  ser um meio para a 
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http://www.dge.mec.pt/educacao-para-o-empreendedorismo 
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Biblioteca Escolar e trabalho colaborativo 

Sandra Esmeralda Pereira Gonçalves Fontes 

 

 N o atual contexto da sociedade de informação e das novas tecnologias, a 

Biblioteca Escolar, enquanto recurso multifuncional de aprendizagem, assume um 

papel fundamental na criação de uma nova cultura educativa, de um novo paradigma 

que promova a supervisão, o conhecimento e a aprendizagem a partir dela. É, em meu 

entender, mais do que “um recurso” ao dispor da comunidade escolar. Será antes uma 

pedra basilar de uma escola que se quer inclusiva, promotora e a grande rampa de lan-

çamento para uma cidadania ativa e bem preparada. As razões que me levam a consi-

derar a Biblioteca Escolar fundamental para o meu desempenho enquanto docente 

confundem-se com as razões da sua importância para Escola e, mais concretamente, 

para processo de ensino-aprendizagem. 

 A sociedade experimenta hoje mutações constantes rápidas e profundas. 

Mais do que nunca, a Escola tem que acompanhar as transformações sociais e os 

avanços tecnológicos e científicos que evoluem e progridem a uma velocidade contí-

nua e incontrolável. Longe vai o tempo em que a Biblioteca era um conjunto de livros 

amontoados em estantes fechadas, de revistas e de jornais. Nesta mudança de paradi-

gma, a Biblioteca Escolar, enquanto estrutura promotora de novos contextos de 

aprendizagem e de desenvolvimento das literacias, constitui um recurso incontorná-

vel, permitindo desenvolver capacidades e competências indispensáveis à formação 

do indivíduo e à sua integração na atual Sociedade da Informação cada vez mais dinâ-

mica e exigente. Os desafios de hoje não se resolvem com soluções que deram resulta-

dos no passado e as Bibliotecas devem ser pioneiras nas novas respostas. 

 Se as escolas e nós docentes não apostarmos e não implementarmos esforços 

de inovação, não nos será possível enfrentar e acompanhar as mudanças que surgem 

nas comunidades sociais. 

 A escola deve ser para uma aprendizagem ao longo da vida e não para uma 

aprendizagem ao longo da escola. A biblioteca escolar é mais do que uma sala com 

livros, revistas, CD-ROMs, computadores e recursos da Web.  

 Constitui um recurso para promover a socialização, a cidadania e democracia 

participada, e através de processos de consciencialização dos seus públicos, dos seus 

leitores, dos seus utilizadores, contribuir para dar resposta à mudança vertiginosa do 

conhecimento na atual Sociedade da Informação. 

 Alguns dos principais impactos nos alunos será a motivação para a leitura e a 

criação de hábitos regulares desta prática, promovendo, neste âmbito, atividades di-

No atual contexto da 
sociedade de informação 
e das novas tecnologias, 
a Biblioteca Escolar, en-
quanto recurso multi-
funcional de aprendiza-
gem, assume um papel 
fundamental na criação 
de uma nova cultura 
educativa, de um novo 
paradigma que promova 
a supervisão, o conheci-
mento e a aprendizagem 
a partir dela. É, em meu 
entender, mais do que 
“um recurso” ao dispor 
da comunidade escolar.  

http://lerporquesimdaesa.blogspot.pt/ 

Se as escolas e nós do-

centes não apostarmos e 

não implementarmos 

esforços de inovação, 

não nos será possível 

enfrentar e acompanhar 

as mudanças que surgem 

nas comunidades sociais. 

http://www.escolapsicologia.com/guia-completo-para-implementar-qualquer-mudanca-na-sua-vida/ 
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versificadas, sistemáticas, articuladas e consistentes, dado que é inquestionável o 

papel crucial e determinante que a leitura desempenha no desenvolvimento pesso-

al, social e escolar dos nossos alunos. 

 Há inúmeros estudos, nomeadamente internacionais, que demonstram a 

importância da leitura na formação e desenvolvimento pessoal, social e escolar dos 

alunos, ajudando-os a tornarem-se cidadãos com mais conhecimento, mais consci-

entes, mais críticos, mais responsáveis e mais interventivos.  

 A biblioteca escolar deve assumir um papel com um caráter integrador e 

transversal, desde o início da escolaridade, a começar desde logo na Educação Pré-

Escolar, estendendo-se por toda a escolaridade e ao longo da vida, reforçando-se a 

importância da leitura na formação e desenvolvimento do indivíduo. 

 É fundamental que estejamos de espírito aberto para as exigências e os de-

safios que se nos colocam num mundo em permanente mudança, levando a cabo 

ações que permitam aos alunos descobrir, de forma autónoma e livre, os vários ca-

minhos na leitura, bem como a importância da mesma no seu crescimento como 

leitores e como cidadãos. 

 As atividades desenvolvidas no âmbito da formação foram pensadas e reali-

zadas em articulação com os diversos anos de escolaridade bem como com a biblio-

teca escolar. Deste modo, o grupo pensou que o livro “A cidade e as Serras” seria 

uma história que, para além de sobeja e orgulhosamente reconhecida pelos Baio-

nenses, facilmente alcançaria o público-alvo. A riqueza da obra de Eça de Queiroz, 

permitiu-nos partir para uma panóplia de atividades nas diversas áreas curriculares 

(português, matemática, estudo do meio e expressões) e culminar todas num blo-

gue (http://centroescolardecampelo.blogspot.pt). 

 Durante as atividades, os alunos evidenciaram entusiasmo, empenho e mo-

tivação no que faziam. 

 

Há inúmeros estudos, no-
meadamente internacio-
nais, que demonstram a 
importância da leitura na 
formação e desenvolvi-
mento pessoal, social e 
escolar dos alunos, aju-
dando-os a tornarem-se 
cidadãos com mais conhe-
cimento, mais conscien-
tes, mais críticos, mais 
responsáveis e mais inter-
ventivos.  

http://bibliotecadomarao.blogspot.pt/2011_06_01_archive.html 
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Biblioteca Escolar e trabalho colaborativo 

Ana Maria Pinto Fernandes 

 

A 
 Ação frequentada foi para mim de elevada importância. No aspeto pessoal bem como no profissional. 

Sou docente já há alguns anos e é com muito agrado que tenho assistido a uma grande evolução e mu-

dança nas bibliotecas ao longo dos últimos anos. 

No meu tempo de estudante, recordo a biblioteca da minha escola como um local sombrio, onde a responsá-

vel gritava connosco. Quando queríamos requisitar um livro demorava tanto tempo a preencher o formulário que 

apetecia desistir. O material disponível é de igual modo incomparável! Lembro-me do dia em que alguém propôs o 

visionamento de um filme e tivemos que levar de casa o leitor de cassetes VHS, porque os recursos eram escassos ou 

inexistentes. Talvez porque o empenho e o valor atribuído à biblioteca passavam despercebidos no meio escolar. 

Hoje vejo com muito agrado a mudança, vejo a responsável pela biblioteca com um imenso sorriso, empenho 

e dedicação. A sua disponibilidade é praticamente constante.   

As atividades desenvolvidas e o ambiente fazem deste lugar tão agradável que é frequente encontrá-lo  cheio 

de alunos a ler, a  estudar, a trocar ideias, a adquirir conhecimentos ou simplesmente a relaxar. Tudo é possível num 

espaço airoso e confortável onde todos são bem vindos. Inclusivamente os que têm menos mobilidade ou algum tipo 

de deficiência. Porque tanto a professora bibliotecária como as funcionárias olham para estes meninos como alguém 

também capaz de aproveitar os recursos existentes e, quando isso não é possível com colaboração, podemos sempre 

adaptar os já existentes. 

A construção e adaptação da obra de Eça de Queiroz “A Cidade e as Serras” foi, de facto, uma caminhada 

conjunta de uma equipa coesa, mas que contou sempre com a colaboração da professora bibliotecária. Depois de 

refletirmos em como fazer chegar a mensagem a meninos “Especiais” surgiu a ideia das imagens, da ilustração, sem-

pre tão apelativa e quando executada por eles o resultado é ainda 

mais profícuo.  

A referida ilustração ficou ainda mais rica quando dividi-

mos tarefas, porque não uns fazerem as personagens e outros as 

paisagens? Para mim o resultado foi excelente! Ver a obra deste 

grande escritor pelos olhos de uns meninos tão especiais é um 

orgulho. Mas ainda podíamos fazer algo mais. Permitir que os 

meninos com dificuldades de comunicação pudessem “ler”. Mais 

um desafio e um recurso que usamos. 

O resultado foi um livro adaptado, de uma grande impor-

tância para os meninos com “Espetro do Autismo”, mas também 
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para a comunidade perceber as suas potencialidades e os recursos  

que usamos e que eles também podem usar como estes “meninos”! 

Por isto tudo foi com muita emoção e orgulho que apre-

sentamos este livro no dia das “ Jornadas”, fruto de um trabalho 

conjunto e colaborativo! 
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 Biblioteca Escolar e trabalho colaborativo 

Carla Maria dos Santos Mourão 

 

 

 A o longo destas semanas de formação, senti que ganhei em experiên-

cia e em conhecimento ao frequentar esta formação relativa à Biblioteca Escolar e 

Trabalho Colaborativo.  

 Durante este ano letivo, a Biblioteca Escolar tem sido uma aliada no desem-

penho da minha função como docente, na medida em que tenho usufruído do seu 

espaço para realizar diversas tarefas, nomeadamente: pesquisa de informação sobre 

vários autores, quer via internet quer pela consulta de enciclopédias; consulta de 

dicionários; conhecimento de novas tecnologias como o Flipquiz, o Prezzi, o Toondoo, 

entre outros, que tornaram a apresentação da informação a transmitir mais criativa 

e explícita. Desta forma, pude variar a metodologia de ensino, assim como promo-

ver junto dos alunos o conhecimento de novas tecnologias, tornando a aprendiza-

gem do Português mais aliciante.  

 É sempre bom visitar a nossa Biblioteca por tudo o que ela nos dá! Primei-

ro, pelo espaço que é agradável, atrativo, por causa dos computadores, dos jogos, 

das revistas, das atividades/exposições aí realizadas e, por isso, convida os alunos a 

usarem-no. Segundo, pela informação e meios que disponibiliza para a obter. E ter-

ceiro, pela orientação prestada pelas funcionárias aí presentes, aquando da realiza-

ção da pesquisa, assim como da ajuda na aquisição de saberes de diversa ordem por 

parte da professora bibliotecária. Estes dois últimos motivos são uma mais-valia 

nas aprendizagens dos alunos, visto que o trabalho da Biblioteca Escolar permite ao 

aluno cumprir mais facilmente a tarefa escolar solicitada pelo docente, seja em tem-

po de aula seja extra aula. Tal ocorre porque a Biblioteca Escolar mune os discentes 

das ferramentas necessárias para o efeito.  

 E o contributo da Biblioteca Escolar sentiu-se mais uma vez no decorrer da 

formação na pessoa da professora bibliotecária. Graças à sua disponibilidade, pude, 

juntamente com a minha colega de grupo, terminar atempadamente o produto final 

realizado com os alunos no âmbito da presente formação: o e-book, intitulado 

“Calcorrear, hoje, o caminho de Jacinto!”. Ao longo das várias sessões, bem como 

fora delas, foi criado um espaço de diálogo que contribuiu de forma positiva para o 

enriquecimento e valorização pedagógica com a troca de ideias e interação de expe-

riências e conhecimentos sobre o autor em estudo, Eça de Queiroz.   

É sempre bom visitar a nos-

sa Biblioteca por tudo o que 

ela nos dá!  

https://multiteka.wordpress.com/tag/biblioteca/ 

Durante este ano letivo, a 

Biblioteca Escolar tem sido 

uma aliada no desempenho 

da minha função como do-

cente, na medida em que 

tenho usufruído do seu es-

paço para realizar diversas 

tarefas (…) 

http://bibliotecaebsbaiao.webnode.com/ 
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 Houve espírito de entreajuda e de colaboração entre colegas de diferentes 

Áreas Disciplinares e prova disso é a informação muito diferenciada e presente no 

e-book onde o conto “Civilização” é estudado sob diferentes “olhares” – Portu-

guês (análise da categorias da narrativa e intertextualidade), Geografia (o espa-

ço), Gestão e Controlo (a gastronomia), Educação Física (o percurso pedestre do 

caminho de Jacinto) e Inglês (momentos da vida de Jacinto em BD, em Inglês).  

 Assim, com toda esta ajuda multidisciplinar mais a ajuda da Biblioteca 

Escolar, os alunos pesquisaram, reformularam, produziram e testaram novos ma-

teriais didáticos e tarefas em consonância com o cumprimento do programa cur-

ricular do 10º ano (leitura e análise de um conto) e o produto final. Puderam reali-

zar as tarefas recorrendo às TIC e aplicando as novas tecnologias cujo domínio foi 

adquirido em sessões de estudo/esclarecimento promovidas pela Biblioteca, tais 

como o Flipquiz ou o Toondoo, entre outros.  

 Esta formação foi útil para promover o espírito colaborativo e enriquecer 

o meu conhecimento sobre o autor Eça de Queiroz, contributo muito importante 

porque sou docente de Português e este autor e respetivas obras estão presentes 

em vários anos de escolaridade para serem alvo de estudo e de deleite.  

 Em suma, esta ação de formação superou as expectativas que motivaram 

a minha participação, atendendo à diversidade e à qualidade dos trabalhos apre-

sentados no dia das Jornadas Literárias. Neste momento de reflexão, considero 

que cumpri da melhor forma todas as tarefas que me foram confiadas, mas, como 

é evidente, há sempre algo mais a fazer, pois ser professor implica uma reflexão, 

atualização, empenho e adaptação constantes. Por isso, continuarei a investigar e 

a participar em formações desta natureza. 

 

 

http://www.feq.pt/eca-de-queiroz.html 

Esta formação foi útil para 

promover o espírito cola-

borativo e enriquecer o 

meu conhecimento sobre 

o autor Eça de Queiroz, 

contributo muito impor-

tante porque sou docente 

de Português e este autor 

e respetivas obras estão 

presentes em vários anos 

de escolaridade para se-

rem alvo de estudo e de 

deleite.  
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 Biblioteca Escolar e trabalho colaborativo 

Teresa Maria Borges Pinto dos Santos Marques  

 

 

 

 

 

 

 

 

A 
 biblioteca escolar desempenha, hoje em dia, um papel 

fundamental nas aprendizagens dos alunos. Sendo um 

local aprazível e acolhedor, constitui uma mais-valia para o desenvolvimento de ativida-

des que facilitam a aquisição de conhecimentos e a formação global dos alunos nas múl-

tiplas literacias.  

Consciente desta realidade, e sendo membro da equipa da biblioteca e desenvol-

vendo um trabalho colaborativo com a professora bibliotecária, com a restante equipa 

da biblioteca e com outros colegas de trabalho, utilizo com frequência este espaço para 

o meu trabalho enquanto docente. Como professora de Português, tento desenvolver 

com os alunos atividades de aproximação ao currículo. Neste sentido, utilizamos fre-

quentemente a biblioteca para a pesquisa de informação relativa aos mais diversos auto-

res, servindo muitas vezes como ponto de partida ao trabalho a realizar na sala de aula. 

Para além disso, dinamizo outras atividades para desenvolver a competência da leitura, 

tais como “Faz da BE um palco”, “Hora do Conto” e “À conversa com…”, em colaboração 

com a biblioteca escolar e o Departamento de Línguas. 

Através do desenvolvimento destas e outras atividades, os alunos sentem-se 

mais motivados para a abordagem do currículo e adquirem de forma mais facilitada as 

suas competências.  

 As atividades desenvolvidas no âmbito desta formação foram muito enriquece-

doras, não só para mim como também para os alunos, que demonstraram muito interes-

se e empenho. A pesquisa da vida e obra de Eça de Queiroz, na biblioteca escolar, a dra-

matização de um excerto de A Cidade e as Serras, a visita à fundação Eça de Queiroz e o 
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lanche-convívio com a “presença” de uma das personagens da obra, Silvério, fo-

ram um contributo essencial para o conhecimento do escritor, da obra e do local 

onde viveu.  

Os trabalhos desenvolvidos e, posteriormente apresentados, foram o re-

sultado do trabalho colaborativo entre a formadora, a professora bibliotecária, o 

grupo de trabalho, o restante corpo docente e comunidade educativa, que nos 

conduziu a uma abordagem mais eficaz do escritor e da sua obra e foi essencial 

para o sucesso da atividade. 

Esta formação lançou-me novos desafios e motivou-me para desenvolver 

outros trabalhos com os meus alunos, tendo superado todas as expectativas. 

Os trabalhos desenvol-
vidos e, posteriormen-
te apresentados, foram 
o resultado do traba-
lho colaborativo entre 
a formadora, a profes-
sora bibliotecária, o 
grupo de trabalho, o 
restante corpo docente 
e comunidade educati-
va, que nos conduziu a 
uma abordagem mais 
eficaz do escritor e da 
sua obra e foi essencial 
para o sucesso da ativi-
dade. 

https://beyondmpel.wordpress.com/ava/ 
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Biblioteca Escolar e trabalho colaborativo 

Maria Alice Azevedo da Costa 

 

 

 N o âmbito do curso de formação “Jornadas Literárias Ler (n)o Douro" foi 

desenvolvido um trabalho em equipa que contou com o trabalho colaborativo e em 

rede dinamizado pelas bibliotecas escolares e municipais. 

 O objetivo destas jornadas prendia-se com a promoção da leitura, dando a 

conhecer a obra de autores/ escritores que tivessem alguma afinidade com a região do 

Douro. 

 Aceite o desafio, e pensando nos alunos com Necessidades Educativas Especi-

ais (NEE), de imediato comecei a desenhar as ideias que poderiam ser interessantes 

para a área da educação especial. Curiosamente encontravam-se inscritas as minhas 

colegas de grupo nesta formação, e as vozes foram unânimes quando tivemos a ousa-

dia de pensar em adaptar uma das obras de Eça de Queirós para os nossos alunos au-

tistas. 

Relembrando as palavras de Ainscow (2004), “criar uma educação que possa 

dar as mesmas possibilidades a todas as crianças, implica pois, aceitar as diferenças e 

procurar soluções para cada criança, implicando igualmente desenvolver nos mais va-

riados atores educativos, a maneira de olhar a diferença.” Daqui partimos para a comu-

nicação alternativa traduzindo a adaptação da obra A Cidade e as Serras através dos 

Símbolos de Comunicação Pictórica (SPC). 

 Considero o impacto do trabalho da biblioteca escolar neste e noutros traba-

lhos crucial, na medida em que se disponibilizou e continua a disponibilizar o seu 

apoio a alunos e professores. A biblioteca apresenta-se hoje como um centro de recur-

sos informacionais e parte integrante do processo de ensino-aprendizagem assentan-

do numa perspetiva promotora do desenvolvimento das competências de leitura e lite-

racia. 

A corroborar esta ideia, aponto o apoio da professora bibliotecária que muito 

contribuiu para o desenvolvimento do trabalho desta formação, disponibilizando in-

formação em diferentes formatos e suportes e ainda colaborando na planificação e di-

Considero o impacto do 

trabalho da biblioteca es-

colar neste e noutros tra-

balhos crucial, na medida 

em que se disponibilizou e 

continua a disponibilizar o 

seu apoio a alunos e pro-

fessores.  

https://becredecanedo.wordpress.com/novidades-2/ 
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namização de atividades de aprendizagem centradas no aluno e nas suas necessidades. 

 Recordo uma das visitas à biblioteca, em que levamos os alunos NEE a ouvir uma 

história e posteriormente foi desenvolvida outra atividade de cariz mais prático em que os 

alunos recontavam a história através de uma sequencialização de imagens. Atendendo ao 

perfil do aluno autista e portador de trissomia 21, foi interessante ver como eles fazem 

parte integral da nossa escola e como também são frequentadores de um espaço como a 

biblioteca que lhes faculta um ambiente de aprendizagem diferenciado. 

Infelizmente, não há nas bibliotecas muitas obras direcionadas para pessoas sem 

fala ou sem escrita funcional.  

Com o nosso livro adaptado pretendíamos não só facultar uma forma de comuni-

cação alternativa como ainda sensibilizar o leitor funcional para uma problemática, que já 

não deve ser motivo de exclusão. Pretendíamos assim facultar um meio promotor de 

igualdade de oportunidades no acesso a uma variedade de recursos. 

Por último, uma apreciação das atividades desenvolvidas no âmbito da formação 

no que às aprendizagens diz respeito. Em primeiro lugar, focando-me nos alunos NEE, 

considero que as atividades promovidas foram bastante didáticas e enriquecedoras, tendo 

as mesmas sido planificadas de acordo com o perfil dos alunos NEE. Foram trabalhadas as 

áreas da educação especial, nomeadamente a linguagem expressiva, compreensiva e a mo-

tricidade fina. O resultado obtido foi muito positivo, tendo superado as expectativas. 

Quanto a mim, professora de educação especial, saio desta formação com uma 

experiência muito enriquecedora. Aprendi com todos os colegas, partilhei e recebi materi-

al didático . Intervim de forma responsável e dinâmica. Reforcei a importância da biblio-

teca escolar enquanto espaço de acesso à informação e de construção do conhecimento. 

 

Bibliografia: 

AINSCOW, M.  (2004). Special Needs In The Classroom . UNESCO. 

 

 

 

 

 

 

Infelizmente, não há 

nas bibliotecas muitas 

obras direcionadas 

para pessoas sem fala 

ou sem escrita funcio-

nal.  

http://utramig.mg.gov.br/?trk=profile_certification_title 
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 Trabalho colaborativo entre a Biblioteca escolar e os docentes  

na abordagem das literacias e do currículo 
Cecília Maria dos Reis Torres 

 

 A  elaboração desta reflexão insere-se na avaliação do curso de formação, 

subordinado ao trabalho colaborativo entre a Biblioteca escolar e os docentes na abor-

dagem das literacias e do currículo e tem como objetivo a descrição e a apreciação críti-

ca das atividades desenvolvidas ao longo das várias sessões de trabalho.  

 O ensino é uma tarefa cada vez mais intensa e exigente. A aprendizagem de um 

professor não termina jamais e há que fazer constantes atualizações. Pessoalmente, e 

como docente de Português, achei deveras interessante o plano de trabalho desta for-

mação e, por isso, ela foi bem recebida.  

 (…) 

 No que concerne à vertente teórica e prática desta ação, é de destacar que os 

conteúdos abordados foram pertinentes, assim como a abordagem efetuada. Esta ação 

apresentou não só uma perspetiva teórica, como também possibilitou um trabalho mais 

prático com atividades/tarefas elaboradas pelos alunos. Todo o trabalho desenvolveu-

se numa perspetiva de aplicação real, o que é de valorizar, pois permitiu trabalhar os 

conteúdos curriculares da disciplina de Português, partindo da análise do conto 

“Civilização”. É sempre bom poder encontrar neste tipo de formação exemplos que me 

possam ajudar na prática letiva e pedagógica e isso foi conseguido, nomeadamente com 

os Workshops, tendo em vista a criação de software educativo, dinamizados com dedica-

ção, rigor, empenho e profissionalismo pela professora bibliotecária. 

Gostaria de salientar, positivamente, o contributo da Biblioteca Escolar no tra-

balho enquanto docente, ao disponibilizar todo um conjunto de ferramentas e propos-

tas diversificadas que serão extremamente úteis e que podem, certamente, ajudar a mo-

tivar os alunos para algo que sabemos, a priori, ser de difícil aceitação. Deste modo, con-

sidero de extrema importância para a prática docente todas as dicas/recomendações 

fornecidas, nomeadamente a apresentação, entre outros, de sites e blogues, de vídeos de 

caráter didático e lúdico, de powerpoints. Os recursos disponibilizados pela biblioteca 

escolar permitem desenvolver a literacia da informação, da leitura e dos media e têm um 

contributo importante, pois são uma ajuda preciosa no apoio ao currículo para que, 

enquanto docente, possa diversificar estratégias, recorrendo a diferentes ferramentas 

de trabalho como motivação para a aprendizagem dos alunos, de maneira a que estes 

possam melhorar os seus resultados escolares.  

 Além de ser um espaço de pesquisa e de estudo, a Biblioteca Escolar permite, 

ainda, o enriquecimento dos discentes através do fornecimento de livros constantes no 

Plano Nacional de Leitura, contribuindo, desta forma, para a sua aprendizagem, assim 

É sempre bom poder 
encontrar neste tipo 
de formação exem-
plos que me possam 
ajudar na prática leti-
va e pedagógica e isso 
foi conseguido, (…). 

Gostaria de salientar, 
positivamente, o con-
tributo da Biblioteca 
Escolar no trabalho 
enquanto docente, ao 
disponibilizar todo 
um conjunto de ferra-
mentas e propostas 
diversificadas que se-
rão extremamente 
úteis e que podem, 
certamente, ajudar a 
motivar os alunos para 
algo que sabemos, à 
priori, ser de difícil 
aceitação.  
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como possibilita a frequência de formações para que os alunos possam retirar benefícios 

na sua aprendizagem.  

 Na realização do produto final deste trabalho, a criação de um e-book sobre o 

conto Civilização de Eça de Queirós, os alunos das turmas do 10º ano, do ensino regular, 

tiveram uma participação muito ativa, o que contribuiu para uma melhor compreensão 

do referido conto. Os discentes corresponderam de forma interessada e dedicada às pro-

postas solicitadas pela docente, cumprindo os planos de pesquisa e de trabalho previa-

mente fornecidos. Aliar os gostos pelas novas tecnologias às aprendizagens realizadas 

na aula de Português foi gratificante para os alunos. Para alguns, esta foi uma jornada de 

conhecimento graças aos conteúdos explorados, pois foi um descobrir e desvendar dos 

mistérios de escritor Eça de Queirós que passaram a encarar de outra forma.  

 Sendo assim, posso afirmar que os objetivos da ação foram largamente atingi-

dos, assim como as minhas expectativas iniciais foram alcançadas. Gostaria de deixar 

registado uma palavra de agradecimento a todos pela excelência dos trabalhos apresen-

tados no dia das Jornadas Literárias.  

 Por tudo o que foi anteriormente exposto, a conclusão só pode ser que esta for-

mação veio em momento oportuno e que se desenvolveu da forma mais adequada para 

responder às minhas necessidades de formação, no sentido de ter contribuído para o 

meu desenvolvimento pessoal e profissional. Ter participado nesta ação foi, sem dúvida, 

uma mais-valia e constituiu um verdadeiro enriquecimento!  

Como conclusão, gostaria de deixar registado que a relação estabelecida quer 

com a formadora, quer com os restantes formandos foi, sem dúvida, gratificante. Houve 

sempre um bom ambiente de trabalho, existiu um espírito de cooperação e entreajuda e 

partilha aberta de experiências entre todos os elementos. Deu para confirmar que todos 

podemos aprender uns com os outros e que só juntos podemos fazer progredir aqueles 

que dependem de nós na criação do seu futuro. Este é, sem dúvida, o verdadeiro espírito 

do trabalho colaborativo, ao trabalhar não só para nós como também para o grupo. 

Agradeço, por isso, a todos a colaboração empenhada e a disponibilidade no acompa-

nhamento de todos os assuntos.  

Continuo empenhada em conseguir cada vez melhor, e consciente da complexi-

dade dos temas/conteúdos a lecionar para o nível cognitivo dos alunos. 

Além de ser um espaço de 

pesquisa e de estudo, a 

Biblioteca Escolar permi-

te, ainda, o enriquecimen-

to dos discentes através 

do fornecimento de livros 

constantes no Plano Na-

cional de Leitura, contri-

buindo, desta forma, para 

a sua aprendizagem, as-

sim como possibilita a 

frequência de formações 

para que os alunos pos-

sam retirar benefícios na 

sua aprendizagem.  

http://escoladebaiao.blogspot.pt/ 
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 Biblioteca Escolar e trabalho colaborativo 

Maria Clara de Sá Couto Wildschütz 

 

 

 O  contributo da Biblioteca Escolar (BE) para a atividade docente é 

essencial desenvolvendo-se um trabalho proficiente. Apresenta-se relevante no tra-

balho quotidiano pois a BE não só tem oferecido a todos os elementos da comuni-

dade escolar workshops diversificados sobre as mais-valias deste serviço como apoio 

sempre que oportuno.  

 O impacto da BE nas aprendizagens dos alunos revela-se fundamental da-

do terem acesso a muita informação, a pesquisa, a obras expostas que podem ser 

diariamente apreciadas, a trabalhos expostos com os quais também aprendem o 

que coadjuva a aproximação à BE. A promoção da leitura é apenas um marco, le-

vando ao conhecimento inúmera informação e permitindo outras viagens. Mas, 

nem só de leituras vive a BE: esta proporciona interações aprazíveis para os discen-

tes como workshops, concursos e exposições.  

Este projeto de Jornadas Literárias promoveu a leitura dando a conhecer o 

escritor Eça de Queiroz cuja afinidade local é indiscutível, a sua obra geral e a mais 

específica, neste caso, “A Cidade e as Serras”. Promoveu-se o Douro, Baião, Tormes 

no caminho da Literatura local e um trabalho colaborativo envolvendo BE, discen-

tes, docentes de várias áreas e níveis de escolaridade e até outros elementos da co-

munidade escolar (pais, encarregados de educação e familiares [compra de materi-

ais e participação no dia das jornadas] e assistentes operacionais [apoio na exposi-

ção patente a toda a comunidade escolar]) entre outros elementos. O trabalho de-

senvolveu-se em Francês e Educação Tecnológica com as turmas A, B e C do 7ºano 

e as respetivas docentes, revelando-se benéfico trabalhar o mundo e a envolvência 

queirosianos em outras disciplinas que não o Português! No Francês foram traba-

lhados os aspetos culturais, geográficos e civilizacionais da Civilização Francesa 

(monumentos e locais da capital onde Eça de Queiroz exerceu a atividade de côn-

sul (Paris), onde viveu (Neuilly) e por onde Jacinto passou nos vinte e um locais 

parisienses referidos na obra “A Cidade e as Serras”. Na Educação Tecnológica os 

conteúdos dos mecanismos, dos materiais, da representação gráfica e da organiza-

ção, entre outros Para levar a bom termo este projeto, consultamos o blogue 

“Aprender Digital” sobre as várias literacias. Usamos as plataformas “bubbl.us” 

concretizando um mapa de ideias sobre o trabalho colaborativo na BE. Inscrevemo-

nos individualmente no “Sapo campus” para uma posterior publicação de docu-

mentos; Acedemos ao “flipquiz.me” e fizemos um jogo sobre Eça e a obra trabalha-
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da (não concluído). Levamos os alunos à BE: as turmas foram realmente à Biblioteca, 

viajaram pela Literatura. Utilizaram-se as várias literacias: a da leitura (estratégia de 

apresentação da obra em formato digital); a dos Média (recursos informáticos, digitais, 

das tecnologias de informação e comunicação, pesquisa da informação consciente de 

imagens, de música da época, recolhe de informação fidedigna servindo ao apoio do 

trabalho desenvolvido) e ainda a literacia da informação (orientação na informação 

adequada ao tema, alunos analisadores na pesquisa e na recolha de informação, fomen-

tação do espírito crítico e o incentivo à ética). 

A visita à BE com os discentes fez-se partindo de uma breve pesquisa sobre as 

biografia e bibliografia do autor, depois a apresentação digital da obra referida (versão 

adaptada por António Torrado) lida pelos alunos e esclarecida pelas docentes. Mais 

pesquisas, desta vez, digitais, sobre os locais de França não só onde viveu e faleceu o 

próprio autor Eça (Neuilly) como por onde passou Jacinto nos 21 locais parisienses 

referidos na obra e sobre Tormes, espaço bem retratado na obra referenciada. O produ-

to final resultou num trabalho prático feito pelos alunos com o olhar atento das profes-

soras: elaboração de postais (ideia inicial) e de maquetes (ideia sugerida pelos alunos) 

retratando a presença de Jacinto em Paris e em Tormes, saldando-se num espólio en-

cantador patente para toda a comunidade escolar (exposição na BE e no dia das Jorna-

das Literárias). A divulgação do trabalho fez-se, na Semana da Leitura, Semana das Lín-

guas e Feira do Livro Usado, imiscuindo-se toda esta dinâmica num único objetivo que 

é o do conhecimento – denominador comum a todas as atividades. 

O melhor de tudo: os discentes ficaram a conhecer melhor o autor, a obra em 

geral e mais especificamente a obra trabalhada, os docentes aprenderam muito com os 

alunos, com a BE e os seus múltiplos recursos, com os outros grupos de trabalho, com 

os dispositivos disponibilizados. E cada um de nós trabalhou para si, para os outros e 

com os outros partilhando ciências e saberes. Logo, atingimos todos a meta final: co-

nhecer o autor e a sua obra, a região, o mundo, muito para além das fronteiras queirosi-

anas. 
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 Biblioteca Escolar e trabalho colaborativo 

Maria de Fátima Rebouta Macedo  

 

 

 A s bibliotecas escolares surgiram no panorama da educação como 

reflexos da necessidade em atender alunos e professores, pondo à disposição mate-

rial escrito e também, atualmente, em formato digital, para facilitar e incrementar 

as atividades de ensino aprendizagem nas escolas. Servem para difundir o conheci-

mento e a informação, conservam os registos da cultura e da nossa civilização. A 

biblioteca escolar (BE) permite que a informação possa circular rapidamente e pos-

sibilita uma grande colaboração entre professores e alunos. 

 É nos primeiros anos de escola que a criança se encontra na idade da fanta-

sia. É preciso alimentar esta tendência com textos informativos que lhe despertem 

interesse para novos factos. Ao professor cabe a tarefa de promover o gosto pela 

leitura recreativa e levá-la a descobrir um novo mundo na BE. Os livros devem ser 

criteriosamente escolhidos de acordo com o seu desenvolvimento e interesses.  

 No nosso agrupamento têm-se desenvolvido imensos trabalhos em parce-

ria com a BE, na pessoa da professora bibliotecária, para que os alunos do 1ºciclo 

vejam a BE como uma realidade acessível, em que se sintam integrados, em que per-

cebam o seu funcionamento e onde se sintam bem e felizes. Eles já sabem a forma 

como as obras estão arrumadas, como são catalogados os livros, como são organiza-

das as prateleiras, quais as zonas da BE que têm as obras recomendadas para a sua 

idade, etc. Todas estas aprendizagens ajudam a criar empatia com a biblioteca es-

colar e gosto pelo espaço físico agradável que é (eles gostam muito de ler sentados 

nos sofás e de fazerem trabalhos na biblioteca bem como de participar em exposi-

ções temáticas), mas também criam o gosto pela leitura e pela investigação.   

 Durante esta formação, realizou-se um trabalho muito interessante e posi-

tivo; formou-se um grupo de trabalho que embora desenvolvesse trabalhos pró-

prios dentro das salas de aula colaborando com a professora bibliotecária e com a 

BE, teve um denominador comum e que foi a formação dum blogue. No caso do 4º 

ano, turma A, estudámos o livro “A Cidade e as Serras” na versão para crianças de 

António Torrado. Foi muito fácil eles acederem ao essencial da história e apaixona-
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rem-se pelo enredo. Estudámos o livro e resumiu-se a história, fizeram-se adaptações e finalmente obteve-se um 

texto com uma narrativa com diálogos para ser gravada. Assim, deslocámo-nos à BE e fizemos a gravação com a 

colaboração da professora bibliotecária. Depois foi colocado no blogue “Pequenos Queirosianos”. Além do 

“podcast” os alunos também fizeram outro tratamento ao texto desta vez adaptando a história à BD. Cada aluno 

fez a sua BD onde mostrou a sua visão pessoal do enredo, revelando assim as partes que mais os marcaram e que 

mais os tocaram. Estes trabalhos foram também colocados no blogue pela professora Sandra Fontes. Esta profes-

sora foi também muito importante na integração de um aluno da Unidade de Autistas quando da realização de 

todas as atividades e nas idas à BE no âmbito desta formação. 
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 Biblioteca Escolar e trabalho colaborativo 

Fernanda Henriques 

 

 O  trabalho colaborativo é considerado uma das chaves para o sucesso 

de qualquer organização. No âmbito da educação, particularmente no que concer-

ne a intervenção com alunos portadores de necessidades educativas especiais de 

caráter permanente, é claramente uma estratégia facilitadora para o aperfeiçoa-

mento das práticas e o sucesso das aprendizagens. A partilha e a cooperação foram 

questões que me despertaram o interesse desde o início, uma vez que me pareceu 

que estariam bem patentes ao longo da presente formação. Sinto, na execução das 

minhas funções profissionais, que preciso, por vezes, de ajuda na transição para 

um modelo de trabalho colaborativo. A professora bibliotecária veio ajudar e facili-

tar essa transição. Saliento, neste sentido, que a frequência desta formação veio 

enriquecer o meu desempenho profissional, como docente de Educação Especial. 

 A biblioteca escolar foi, neste sentido, um elemento facilitador porque sen-

ti, naquele espaço, um ambiente favorável à aquisição e desenvolvimento de conhe-

cimentos, à reflexão, ao debate de ideias e à partilha, valorizando todas as opiniões 

apresentadas, acatando pareceres de todos os formandos. Estes trabalhos, aliados 

aos novos conhecimentos científicos transmitidos de forma fundamentada, foram 

contributos fulcrais para o envolvimento de todas as formandas do nosso grupo de 

trabalho na realização do mesmo. Sinto verdadeiro orgulho por ter tido a oportuni-

dade de pertencer a um grupo coeso, muito empenhado e ávido de contribuir cada 

vez mais para a concretização da atividade a que nos propusemos. Não houve qual-

quer desejo de protagonismo, mas antes confiança, diálogo e negociação conjunta. 

As relações entre os elementos do grupo foram pautadas pela espontaneidade e 

pelo voluntarismo, pelo que houve vontade e interesse pela partilha. 

 A biblioteca escolar, em particular, a professora bibliotecária do nosso 

Agrupamento de Escolas, deteve um papel fulcral no desenvolvimento do nosso 

ambicioso projeto. Foi-nos proporcionado, neste espaço, a possibilidade de refletir 

e construir os nossos próprios saberes. A etapa inicial consistiu na leitura da adap-

tação da obra “A Cidade e as Serras” de Eça de Queirós. Seguidamente, num traba-

lho conjunto de partilha e cooperação, elaborou-se um resumo simplificado da 

obra que, posteriormente, foi transcrito através do programa de comunicação al-

ternativa e aumentativa “Comunicar com Símbolos”. O nosso primeiro objetivo foi 

tornar acessível o autor e a obra aos alunos com perturbações do espetro do autis-

mo que têm limitações acentuadas na comunicação, linguagem e fala. Quando, fi-

nalmente, possibilitámos o acesso dos nossos alunos a esta grandiosa obra, soli-

citámos a sua intervenção ativa e envolvemo-los diretamente neste projeto. Após 
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leitura e compreensão da obra por meio dos símbolos pictográficos, os alunos esta-

vam aptos para desenvolver o trabalho de ilustração e pintura das imagens que 

acompanhariam na ajuda da compreensão da obra. Numa fase posterior, na biblio-

teca escolar, foi realizado o trabalho de consolidação, tendo sido feita a exploração 

da história adaptada, com recurso a interessantes e diversificadas estratégias e ati-

vidades apelativas. Foi, desta forma, dada a possibilidade aos alunos de ler e com-

preender uma obra emblemática e com cenários que lhes são tão familiares: “A Ci-

dade e as Serras”. A biblioteca escolar, na pessoa da professora bibliotecária, foi 

também essencial na construção do jogo “Flipquiz”. Terminado este projeto, a bi-

blioteca será, mais uma vez, um espaço com o qual faremos parceria na divulgação 

do trabalho realizado (livro adaptado), onde os alunos com necessidades educati-

vas especiais poderão usufruir da leitura desta obra. Este foi o nosso contributo, em 

trabalho colaborativo com a nossa biblioteca escolar, para tornar este espaço ainda 

mais acessível e inclusivo. Cremos que, após tão profícuo envolvimento dos alunos, 

estes sejam olhados cada vez mais como alunos potencialmente ativos e capazes. 

Foram desenvolvidas competências relevantes ao nível das literacias.  

 Terminada esta etapa, concluo que as minhas expetativas não foram, de 

maneira nenhuma, defraudadas. Aliás, as sessões presenciais, o trabalho colaborati-

vo com a professora bibliotecária, o trabalho sonhado e concretizado pelo grupo a 

que pertenço e o dia dedicado às Jornadas Ler n(o) Douro superaram largamente as 

minhas expetativas iniciais. O ambiente gerado em torno de todos estes momentos 

foi saudável e afetuoso e a atmosfera de trabalho tranquila e profícua. Aprendi que 

a biblioteca da minha escola tinha muito para me oferecer, tendo estes momentos 

de partilha contribuído para refletir sobre as minhas práticas e aperfeiçoar o meu 

desempenho enquanto docente. Confesso sentir-me, profissionalmente, mais enri-

quecida, após a realização desta formação.   
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 Biblioteca Escolar e trabalho colaborativo 

Ilda Maria Linhares da Quinta 

 

 A  nossa sociedade atual passa por grandes transformações, relaciona-

das com a revolução tecnológica e digital, que trazem grande impacto na forma 

como acedemos à informação, ao conhecimento, à aprendizagem e nos integramos 

socialmente. Estas transformações, que ocorrem na sociedade, refletem-se, natural-

mente na escola, a qual tem o dever de promover nos seus alunos um conjunto de 

literacias: Leitura, Média e Informação, as quais são essenciais à aprendizagem e ao 

sucesso dos alunos. Este processo será da responsabilidade da escola e dos profes-

sores, assumindo a biblioteca escolar um papel importante. Neste âmbito, a biblio-

teca escolar tem um papel fulcral, uma vez que orienta o seu trabalho no sentido de 

integrar no ensino dos diferentes conteúdos curriculares, bem como, nas ativida-

des extracurriculares, os conhecimentos, capacidades e atitudes inerentes às dife-

rentes literacias. Pela sua presença em todos os contextos, formais ou informais de 

aprendizagem, a literacia digital é abordada numa perspetiva transversal. Enquan-

to professores, e no sentido de dar resposta a estas solicitações, fez todo o sentido 

a realização da formação “Biblioteca Escolar e trabalho colaborativo – contributo 

para as Jornadas Literárias Ler (n)o Douro”, a qual teve como objetivo “Dar a conhecer 

Eça de Queiroz e a sua obra através da abordagem de conteúdos do currículo e da formação nas 

literacias da informação, da leitura e dos media.”  

 Deste modo o trabalho desenvolvido pelo nosso grupo teve por base um 

excerto (capítulo VIII) da obra “ A Cidade e as Serras” de Eça de Queirós, o qual foi 

trabalhado, articuladamente, com os conteúdos do 3º ciclo e secundário da disci-

plina de Físico-Química. Para tal, tivemos a colaboração da biblioteca escolar, no-

meadamente da professora bibliotecária, a qual promoveu formação em algumas 

plataformas digitais a professores e alunos, tendo estes optado por trabalhar aque-

las que mais os cativaram. Deste modo, e utilizando essas plataformas, os alunos 

produziram materiais didáticos, orientados pelos seus professores, explorando os 

conteúdos programáticos da área disciplinar de Física e Química. Este trabalho foi 

realizado por alunos do ensino básico e secundário. No meu caso concreto, traba-

lhei na disciplina de Físico-Química com os alunos da turma B do 8º ano, os quais 

se revelaram sempre empenhados e motivados. 

 Saliento que numa fase inicial o nosso grupo sentiu uma elevada dificulda-

de em encontrar uma conexão entre a nossa área curricular (ciências exatas) e o 

Eça de Queiroz e as suas obras. Contudo considero que, de um modo geral, os obje-

tivos da ação foram amplamente atingidos. 

 Considerei muito pertinentes e adequadamente tratados, todos os conteú-

dos abordados. Em minha opinião, as estratégias utilizadas ao longo das diferentes 

sessões pareceram-me ter sido adequadas, com o necessário equilíbrio entre a com-
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ponente teórica, a realização dos trabalhos de grupo e o desenvolvimento do trabalho 

com os alunos. Pautaram-se por uma adequada gestão por parte da formadora e da pro-

fessora bibliotecária, o que fez com que me mantivesse empenhada e motivada, assim 

como os alunos envolvidos. 

 A metodologia utilizada, na formação, desenvolveu-se numa perspetiva de for-

mação, em que a realização de trabalhos de grupo e do trabalho desenvolvido com os 

alunos, aliada a uma adequada estratégia pedagógica, promovendo o debate e a troca 

de experiências e saberes, constituiu um verdadeiro enriquecimento para mim. 

 Assim, posso afirmar, que esta ação de formação teve o mérito de me dotar com 

conhecimentos e competências que me permitirão dar resposta às necessidades quer a 

nível pessoal, quer a nível profissional, e consequentemente a melhorar a minha prática 

docente, ao nível do recurso às tecnologias digitais. Poderei agora diversificar mais as 

atividades que já realizava, recorrendo a técnicas e plataformas digitais que não domi-

nava ou mesmo que desconhecia, melhorando desta forma a qualidade de ensino pro-

porcionada aos meus alunos. 

 O dia das Jornadas Literárias foi extremamente enriquecedor, tendo havido 

uma partilha muito diversificada de trabalhos de diferentes áreas do saber. Foi interes-

sante perceber como o mesmo autor consegue abranger áreas tão diversificadas do co-

nhecimento. A ida à Fundação Eça de Queiroz, em Tormes, fez-nos experienciar in loco 

a sua obra, transportando-nos para a época de Eça de Queiroz, imbuindo-nos da verda-

deira magia desta região do Vale do Douro. 

 A frequência da ação também se configura como algo bastante útil para a mi-

nha formação, pela grande partilha de ideias e experiências que foi efetuada. 

 

Poderei agora diversi-

ficar mais as ativida-

des que já realizava, 

recorrendo a técnicas 

e plataformas digitais 

que não dominava ou 

mesmo que desconhe-
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https://boomerangmkt.wordpress.com/tag/plataformas-digitais/ 
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AÇÕES DE FORMAÇÃO: REFLEXÕES 

Encontro(s) para ler e escrever na escola e com a biblioteca escolar 

 Toda a poesia é luminosa 
Ana Maria Lopes Baptista 

 D ecidi centrar a minha reflexão na temática abordada na primeira 

sessão, pois, como professora da disciplina de Português, fez-me (re)pensar o lu-

gar que a poesia ocupa na escola e, em particular, na sala de aula, levando-me a 

questionar “Que valor tem a poesia?” e “Qual o seu valor para a educação escolar?”.  

 A poesia tem um valor intrínseco que se prende com a sua especificidade 

e com aquilo que a distingue de todas as outras artes: um conjunto de característi-

cas fónicas, rítmicas, métricas, estilísticas, técnico-compositivas e semântico-

pragmáticas com que expressa a realidade e que a tornam num género literário 

singular.  

 Para além do valor intrínseco, a poesia tem também um valor instrumen-

tal com uma dupla vertente: uma vertente utilitarista e lúdica que permite desen-

volver a capacidade de memória, ajuda a criar um bom ambiente de sala de aula e 

motiva os alunos; uma vertente educativa que desenvolve a compreensão, poten-

cia a comunicação oral e escrita, desperta o sentido estético, apela à sensibilidade 

afetiva, relacional e social, aumenta a imaginação, a criatividade e o gosto pela lei-

tura. Referindo um grande especialista da poesia na escola, Georges Jean (1996), 

citado pelo Dr. João Manuel Ribeiro, a poesia pode fomentar o desenvolvimento 

biológico e cognitivo das crianças, à semelhança do que acontece com a música, o 

desporto, a dança, entre outras atividades. Na opinião deste autor, há uma abor-

dagem lacunar da poesia em contexto escolar que encontra paralelismo com as 

características da sociedade moderna. O modo de vida das crianças, jovens e adul-

tos condiciona o envolvimento afetivo da língua desde a infância e há uma aquisi-

ção da linguagem deficitária, com consequências em várias áreas que impede a 

formação de cidadãos livres, com espírito crítico e com capacidade reflexiva. Co-

mo normalmente o ambiente familiar não proporciona à criança o contacto com a 

poesia, e como também ela, por iniciativa própria, dificilmente procura livros de 

poesia, é necessário que ele se faça por via da escola, porque a poesia “articulando 

de modo objetivo significado e significante, isto é, tendo um valor intrínseco e ins-

trumental, constitui-se como uma convocação à compreensão, à imaginação e à 

criatividade, contribuindo assim para a humanização e para a contínua constru-

ção da civilização” (Ribeiro, 2007).  

 Para que a poesia possua valor educativo e contribua para o desenvolvi-

“Que valor tem a poe-

sia?” e “Qual o seu valor 

para a educação esco-

lar?”.  

http://www.revistazunai.com/ensaios/sheila_maues_diacronia.htm 
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mento de competências cognitivas, socioafetivas e criativas, o professor deve aten-

der a critérios orientadores e estruturantes dos quais ressalto aqui alguns que me 

parecem pertinentes.  

 O contacto com a poesia na escola tem de ser regular e contínuo, iniciado 

em idades prematuras, antes até da aprendizagem da leitura, com etapas diferenci-

adas, em conformidade com as fases do desenvolvimento e com procedimentos 

adaptados a essas fases. Esse contacto continuado com a atividade poética passa 

obrigatoriamente pela escuta, pela leitura e pela escrita. Neste processo, são abso-

lutamente relevantes a memorização do poema, na medida em que o seu sentido e a 

beleza da sua linguagem se vão abrindo ao longo da vida, bem como a criação de 

uma dinâmica de audição e leitura, em primeiro lugar individual e silenciosa, de-

pois partilhada, lendo uns para os outros e lendo uns com os outros. É importante 

valorizar a pedagogia do imaginário, dado que “possibilita a exploração criativa da 

linguagem, em estreita relação com a vertente lúdica da poesia e a par de um con-

junto de outros fatores de índole emocional, estética e até social”( idem, ibidem).  

 As estratégias adequadas para explorar o texto poético são as que decor-

rem do próprio texto poético. Nessa medida, deve ter-se em conta o papel central 

dos sentimentos na leitura e exploração da poesia, ao serviço do desenvolvimento 

do prazer estético. O caráter individual da resposta ao texto poético, isto é, o signi-

ficado de um texto reclama o trabalho interpretativo do aluno.  

 Para concluir, gostaria de acrescentar que esta formação, sem qualquer 

aspeto menos positivo a registar, me fez “ Ver claro” que a poesia exige um profun-

do investimento (em formação, leitura) por parte dos professores com o qual sairão 

beneficiados os alunos, pois, como diz Eugénio de Andrade, "não se pode sair da 

Escola a ignorar a expressão mais alta do génio português".  

 
Referências bibliográficas  
 
JEAN, Georges (1996), Na Escola da Poesia, Instituto Piaget . 
RIBEIRO; João Manuel, O Valor Pedagógico da Poesia in Revista Portuguesa de Peda-
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A escrita criativa na escola e com a Bi-
blioteca Escolar  

 
 Ana Maria Magalhães Antunes Gonçalves Teixeira  

 

D iz o poeta :  

“ (…) Penso com os olhos e com os ouvidos / E com as mãos e os pés / E com o 
nariz e a boca. Pensar uma flor é vê-la e cheirá-la / E comer um fruto é saber-lhe o 
sentido. “ Alberto Caeiro.  

A poesia está, de facto, arredada das escolas, sendo a sua abordagem, quando 
existe, muto insipiente e pouco aprofundada. Existem vários constrangimentos que 
conduziram a esta situação: o pouco destaque que os programas de Língua Portuguesa 
lhe dão, os quase inexistentes hábitos de leitura dos nossos alunos e a pouca qualidade 
dessa leitura que condiciona desde logo a compreensão de qualquer tipo de texto e mui-
to principalmente do texto poético. Quando a leitura é, por si só, um obstáculo, ele tor-
na-se quase intransponível na leitura do texto poético. Ler poesia, trabalhar poesia, es-
crever poesia na sala de aula, não é a tarefa com que os professores se sintam mais à von-
tade. Trabalhá-la pode ser um grande desafio. Tão grande, que chega a assustar e desa-
nimar a maior parte das vezes. Se passarmos à escrita da poesia, a tarefa revela-se muito 
mais gigantesca dado os hábitos e as competências de escrita dos nossos alunos que são 
praticamente nulos. A linguagem poética é uma linguagem diferente, conotativa, cheia 
de segundos sentidos, é tratar a língua por «tu», e essa competência está distante da 
grande maioria dos nossos alunos. É exatamente esta vertente da escrita da poesia, co-
mo ensinar uma escrita criativa, que vou abordar em seguida, pelo que me irei centrar 
mais sobre o conteúdo da segunda sessão.  

A Escrita criativa na Escola e com a Biblioteca escolar:  

Escutar, Encantar, Escrever  

São muitos e já citados, os constrangimentos que inibem a inclusão da poesia na 
sala de aula e a aquisição da competência da escrita em geral e da escrita criativa, em 
particular. É estranho porque a poesia tem estado presente na vida da humanidade des-
de tempos imemoriais e com objetivos diferentes. A poesia foi usada em rituais e hinos 
religiosos; pela sátira para ridicularizar; e em cantilenas, rimas, cantigas de embalar, 
trava-línguas, etc., por diversão e por prazer, passadas de geração em geração principal-
mente por via oral.  

O ritmo é antes da fala, e a linguagem nasce do ritmo, então as palavras parecem 
dirigir-se à poesia, naturalmente.  

A poesia não é um fenómeno da natureza, ela não existe sem a participação hu-
mana e portanto deve ser lida em voz alta em primeiro lugar, bem lida, com boa dicção 
para que provoque impacto e prazer em quem ouve. Uma boa escolha dos poemas é es-
sencial para chamar a atenção dos alunos e criar neles a vontade de serem leitores tam-
bém. O professor precisa proporcionar este desejo no aluno, é ele que deve abrir o seu 
apetite e direcioná-lo nas suas leituras. Estas condições são essenciais para que se cami-
nhe para a tarefa da escrita criativa porque “Se desejamos ser escritores, faz sentido 

“ (…) Penso com os 
olhos e com os ou-
vidos / E com as 
mãos e os pés / E 
com o nariz e a bo-
ca. Pensar uma flor 
é vê-la e cheirá-la / 
E comer um fruto é 
saber-lhe o senti-
do. “ Alberto Caei-
ro.  

http://jo0joana.wix.com/jovempessoaa#!__alberto-caeiro/sensacionalismo 
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ler — e ler como um escritor. Se queremos cultivar rosas, devemos visitar jardins e 
tentar olhar para as rosas como um jardineiro” (Prose, 2007). 

Diz Prose (2007) que o objetivo do aprendiz a escritor é que seja em primeiro lugar 
“um leitor atento aos detalhes.” Cabe ao professor, a exploração destes detalhes promo-
vendo a “ pedagogia dos sentidos e da criatividade”, chamando a atenção para os sentidos 
denotativos, as imagens, os ritmos, as intenções, as emoções que as palavras provocam. 
Todo este trabalho é moroso mas, esta fase trabalhada, surge a grande questão que é: Co-
mo ensinar a escrever? É possível ensinar uma escrita criativa? Segundo Francine Prose, é 
possível.   

Tal como qualquer outra forma de arte, música, pintura, etc., podem-se ensinar al-
gumas técnicas de composição aos discentes. Nem tudo o que é poema é poesia. A poesia 
tem de causar impacto, tem de transformar de alguma forma o leitor.  

Entre a obrigação e o prazer de escrever há um longo percurso que não se afigura 
fácil. Colocar uma grande variedade de textos à disposição dos alunos e dar-lhes a possi-
bilidade de os manipular, truncar, alterar, ilustrar, acrescentar e, à medida que eles os vão 
lendo e/ou escrevendo, apercebem-se da plasticidade e potencialidades do texto com que 
lidam. O trabalho de escrita e leitura vai acontecendo e com a orientação do professor, 
irão apropriar-se de técnicas de escrita e reescrita, de interpretação e reinterpretação com 
mais e melhores possibilidades do que se sentassem apenas com um papel em branco e 
lápis. Pretende-se com este exercício, a par de outros, aumentar a motivação do leitor pa-
ra o ato de escrever a propósito de um bom texto ou após a leitura de uma boa história ou 
após a contemplação e exploração de um quadro ou imagem. Dar a conhecer o produto do 
seu trabalho aos seus pares, numa fase posterior, dá aos alunos a oportunidade de ver o 
seu trabalho respeitado e apreciado e estimular outros mais tímidos e inseguros a fazê-lo, 
sendo, por isso, muito importante o clima de confiança entre professor/ aluno e aluno / 
aluno.  

Estas são apenas algumas estratégias para estimular o binómio leitura/ escrita con-
ducentes a uma escrita criativa que tem como objetivo o treino e levar os alunos a perce-
ber a plasticidade da língua e as possibilidades que ela lhes oferece quando têm que escre-
ver.  

Conclusão  

Esta ação de formação e consequente pesquisa para a elaboração deste trabalho, 
deu-me várias estratégias conducentes à criação do prazer de ler/ escrever de forma criati-
va. No entanto, não se pode perder de vista que a aquisição e o desenvolvimento da escri-
ta em termos processuais segue um critério comum a muitas outras aprendizagens, isto é, 
do simples para o complexo num processo construtivo, cumulativo e nunca finito.  
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O valor intrínseco e instrumental da poesia 

Anabela Carvalho Borges de Sousa Lopes 

 “A s regras da sintaxe poética são dadas pelo gosto, não pelo enten-

dimento. O gosto, este órgão de saber, que pega nas palavras comendo-as com um 

prazer físico, e que confia neste prazer para as organizar, 

mas que também é capaz de compreender, e que, julgan-

do segundo o seu prazer, julga, ao mesmo tempo, segun-

do a inteligência. Dizer “Isto é belo” é dizer também “Isto 

tem um sentido”. Este sentido não está ordenado para 

uma necessidade lógica, mas para uma necessidade esté-

tica”. Mikel Dufrenne 

Pelas suas características específicas, a poesia tem um 

valor indiscutível, ajudando no desenvolvimento educati-

vo, na sensibilidade estética, na criatividade e na compre-

ensão / assimilação / expressão de sentimentos. 

Ao buscarmos, tecnicamente, o valor da poesia, temos 

necessariamente de abordá-lo do ponto de vista da epis-

temologia, da antropologia e da literatura. 

Estes são referentes inquestionáveis, já que a poesia sur-

ge, na sua essência, como forma de pensamento, uma ne-

cessidade humana de expressão fundamental e um contributo civilizacional, no 

fundo, um legado. 

 Se analisarmos o valor intrínseco da poesia, encontramos os diferentes 

valores que a compõem, desde o fónico-rítmico, o métrico, o estilístico, o técnico-

compositivo e o semântico-pragmático. 

 Nas suas características peculiares, a poesia destaca-se pelo som, o ritmo, 

a musicalidade e a cadência; através da métrica e do ritmo, a poesia remete para 

uma forma própria e incentiva à memorização, incrementando, como acima referi, 

a memória coletiva; a poesia está recheada de significações, imagens e recursos 

expressivos, representando a realidade, desenvolvendo o sentido estético, assim 

como a criatividade, e ajudando na promoção do desenvolvimento pessoal e social; 

a poesia engloba a articulação entre forma e conteúdo; a poesia fornece uma di-

mensão conotativa e variada em significados. 

 Pelo seu valor instrumental, a poesia apela à imaginação e à criatividade, é 

um importante exercício de compreensão, facilitador da comunicação oral e escri-

ta, desenvolvendo no indivíduo a sensibilidade afetiva, relacional e social, apelan-

do ao sentido estético. 

Pelas suas características 
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 No ensino da poesia, os alunos deverão sentir-se motivados, criando-se um 

bom ambiente de sala de aula e fomentando o gosto pela leitura. Todos estes meca-

nismos de leitura, estudo e análise da poesia deverão formar um ciclo, em que, gra-

dualmente, os alunos vão apreciando a poesia como um valor fundamental. 

 Numa das minhas reflexões práticas, no contexto da ação de formação, 

foquei a minha atenção sobretudo no legado da tradição oral; noutra das minhas 

reflexões, foquei o meu interesse na questão: “É possível ensinar poesia?” 

 Concluímos que sim, é possível ensinar / aprender poesia, iniciando-se 

esse processo pela dimensão lúdica da poesia, o que abrange a tradição oral, memó-

ria coletiva, levando, gradualmente, à desconstrução da linguagem. Deste modo, o 

jogo levará à reflexão, à análise e crítica. 

 Para concluir, direi que é gratificante fazer formação na área da poesia, 

para o desenvolvimento de competências a pôr em prática no “terreno”. 

 Dentro de tudo o que foi possível abordar, saliento o valor da poesia - for-

ma de pensamento, necessidade fundamental humana, contributo civilizacional, 

legado. 
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O Ensino da Poesia / Estratégias fundamentais 

para ler na Escola e na Biblioteca escolar  
Carla Maria Gomes da Costa 

 

“Ler não custa, o que custa é saber ler” (Maria Jorge, 1996)  

N a atual sociedade, onde o apelo tecnológico é incontornável, é preciso que não se 

fechem portas à criatividade, ao sentido crítico e à sensibilidade e a poesia, atendendo às suas 

particularidades linguísticas, literárias e estéticas, constitui um género de acesso a esses 

valores e, como tal, a escola afigura-se como um espaço vital para a sua integração, divul-

gação e criação.  

Ora, é fundamental que se recupere, em contexto escolar, o prazer de trabalhar com a 

poesia e, dessa forma, se quebre um certo “tabu” aí instituído de que esse texto é de difí-

cil abordagem. Portanto, cabe ao professor propiciar a leitura e a escrita do referido gé-

nero, pois ele é um mediador do conhecimento no processo de ensino-aprendizagem, 

através de estratégias e de uma postura educadora, interagindo e proporcionando o cres-

cimento intelectual de cada aluno, já que estimula, em simultâneo, o desenvolvimento da 

sensibilidade e imaginação e exercita a reflexão e a memorização assim como o gosto 

pelo “poetizar”. Nessa sequência, poder-se-á afirmar que a poesia, enquanto linguagem 

plurissignificativa, desempenha um relevante papel formativo, assumindo um caráter 

humanizador e de intervenção social que ajuda à compreensão do Eu, do Outro e do 

Mundo.  

Sem dúvida, o professor tem de provocar, despertar no aluno (leitor) a vontade de sen-

tir a poesia, iluminando o(s) caminho(s) de descoberta da(s) leituras poéticas, cativando 

para o jogo linguístico de significado(s) e significante(s). Logo, ele deve, antes de mais, 

possuir a destreza de saber motivar e aguçar o interesse dos alunos para o exercício da 

leitura, sendo ele também um leitor assíduo e consciente do (con)texto, visto que quanto mais 

se lê, mais se aprende e cria o hábito da leitura. Então, para tal, precisará de implantar meios 

criativos de leitura para abrir o apetite e direcionar, oferecendo o que ler e deixando, gradual-

mente, fazer escolhas. Neste sentido, o primeiro caminho deve ser o da fruição, transformando 

o espaço escolar num local de descobertas sensoriais, invenção e fantasia, e, só depois, chegará 

a perceção, a leitura interpretativa onde se identificam imagens, metáforas e sons e se constrói 

um possível sentido resultante da partilha de inferências.  

Além da leitura, é ainda importante incentivar a escrita e a criação de novos poemas, 

desmistificando a dificuldade que, com frequência, lhe está associada, nem que, para começar, 

se recorra à paráfrase, à paródia ou até à leitura de ilustrações. Deste modo, a brincar com as 

palavras e as imagens, o texto passa a ser motivo de degustação lúdica e de motivação para a 

produção e posterior partilha. Mais uma vez se pode reiterar que a escola, promovendo a con-

centração, a motivação interna e externa, e estreitando laços afetivos, tem um papel primordi-

al neste jogo de aproximação às potencialidades da linguagem poética, havendo, como é natu-

ral, consciência de que nem todos os alunos se transformarão em grandes escritores, mas, pelo 

menos, ser-lhes-á iluminado, desde cedo, o caminho que vai ao encontro da poesia e, com na-
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turalidade, ganharão, pouco a pouco, mais aptidão para a interpretação e compreensão deste género literário e al-

guns, os mais perseverantes, arriscarão mesmo combinar, por escrito, as palavras e os sons. 

Convém ainda frisar que trabalhar o gosto pela poesia não precisa de ser uma tarefa exclusivamente desenvol-

vida na sala de aula. Hoje, as escolas, em geral, estão equipadas com bibliotecas que não devem ser encaradas como 

um mero depósito de livros ou de outro material, uma vez que estas possuem condições para o desenvolvimento da 

leitura e da escrita, tendo e ser otimizada a sua articulação com um conjunto de docentes que preveja a integração 

biblioteca/sala de aula. Na realidade, esta equipa nunca poderá abdicar do seu papel educativo e deverá encetar um 

conjunto de esforços para demonstrar, entre outras competências, o seu gosto pela leitura, 

o seu entusiasmo perante as diferentes formas de abordagem e de escrita de um texto, o 

seu poder persuasivo e inovador, para que cada aluno, independentemente do ciclo de en-

sino a que pertença, seja cativado e regresse àquele espaço com prazer, em busca de novas 

descobertas e partilhas. 

Assim, a biblioteca escolar tem de dinamizar um conjunto de atividades mediadas, como, 

por exemplo, os concursos, as exposições, os encontros com escritores, as feiras do livro 

(...), e tornar-se num dispositivo pedagógico, um local de manutenção e divulgação da cul-

tura onde se promova uma interação que favoreça a construção incessante de conhecimentos e de valores essenciais 

à formação global do aluno. 

Face ao exposto, não restam dúvidas que o ensino da poesia é um desafio que requer esforço e persistência, 

mas que, quando realizado de maneira viva e atraente, combate a iliteracia e representa um dos meios eficazes para o 

sucesso e desenvolvimento integral do aluno. 
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A Leitura e a Escrita Criativa na Escola e na Biblioteca Escolar 

Isabel Cristina Guimarães Carneiro Pinto 

 

 N o sentido lato, a palavra poesia vem do grego poēsis e embora seja di-

fícil definir a origem da poesia, foram encontradas inscrições hieroglíficas egípcias 

que remontam ao ano 2600 a.C., consideradas como sendo a primeira manifestação 

poética de que há registo; eram canções, cuja música se desconhece, de significação 

religiosa, desenvolvidas em géneros distintos, como odes, hinos e elegias. Na verdade, 

a poesia não é mais do que um género literário caracterizado pela composição em ver-

sos estruturados de forma harmoniosa, é uma manifestação de beleza e estética retra-

tada pelo poeta em forma de palavras. No sentido figurado, poesia é tudo aquilo que 

comove, que sensibiliza e desperta sentimentos, é uma forma de arte que inspira e 

encanta, que é sublime e bela. Existem determinados elementos formais que caracte-

rizam um texto poético - como por exemplo, o ritmo, os versos e as estrofes - e que 

definem a métrica de uma poesia. A métrica de um poema consiste na utilização de 

recursos literários específicos que distinguem o estilo de um poeta. Os versos livres 

não seguem nenhuma métrica. O autor tem liberdade para definir o seu próprio ritmo 

e criar as suas próprias normas. Este tipo de poesia é também designada por poesia 

moderna, na qual se destacam elementos do modernismo. A poesia em prosa também 

dá autonomia ao autor para compor um texto poético não constituído por versos 

(desde que haja harmonia, ritmo e a componente emotiva inspirada pela poesia). A 

poesia surge do resultado de emoções, sensações e ideias daquele que a escreve, acres-

centando-lhe um jogo de palavras com sonoridade, ritmo e até imagem; podemos di-

zer que a poesia emerge de uma linguagem particular característica de quem a escre-

ve, Edgar Morin (1999:9,11) considera que: “Sem a desordem da afetividade e as irrup-

ções do imaginário, sem a loucura do impossível, não existia entusiasmo, criação, in-

venção, amor, poesia.”  

 Em idade pré-escolar, (idade com a qual leciono), a criança deve ser conside-

rada como um ser com necessidades e características próprias e deve ser preparada 

para a vida adulta. A poesia foi evoluindo, deixou de ter um sentimentalismo exagera-

do e pouco atrativo e passou a ter mais significado e a despertar mais para o jogo, pa-

ra a imaginação e para a criatividade. Poemas de escritoras de grande reconhecimento 

como: Sophia de Mello Breyner Andresen, Luísa Ducla Soares e Maria Alberta Mene-

res, que se dedicaram, especialmente, à literatura infantojuvenil, são abordados e ex-

plorados em sala de aula no Jardim de Infância. Estas escritoras trabalham mais a so-

noridade das palavras, o ritmo, a musicalidade e o jogo das palavras. Os temas evoca-

dos nas suas poesias são também mais atrativos como: os objetos, as coisas, os seres, 

os tempos, os mares, os dias, a natureza, os animais, os heróis e a expressão de senti-

mentos. Assim, hoje possuímos um vasto leque de obras poéticas que nos permite 

trabalhar, explorar no Jardim de Infância. A forma como cada educador ou professor 
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trabalha / explora o texto poético pode ser muito variada, nunca esquecendo que esta deve pro-

porcionar prazer à criança. Ao selecionarmos um poema para trabalhar em sala de aula, no ensi-

no pré-escolar, devemos ter em conta alguns aspetos: escolher poemas curtos, que devem conter 

discurso rítmico, ritmo corporal, rimas e fantasia, a fim de proporcionar à criança momentos de 

felicidade, de descontração, levando-a a sonhar e a refletir. Na verdade, o professor deve ler e 

reler o poema para depois pedir aos alunos que façam a ilustração daquilo que ouviram em for-

ma de história aos “quadradinhos” (banda desenhada), ou simplesmente que cada aluno escreva 

uma frase num pedaço de papel para ser pendurada numa árvore: “A Árvore da Poesia”; pode 

promover uma espécie de jogo poético em que o envolvimento da criança em jogos de sons, le-

tras e palavras, jogos visuais, jogos de observação, entre outras, desenvolvam o espírito crítico 

da criança. A poesia pode ser significativa para a vida da criança, através da poesia a criança 

aperfeiçoa a oralidade, aumenta o vocabulário, estimula uma correta articulação das palavras. 

De uma forma sintética a poesia proporciona um aperfeiçoamento da comunicação e conduz ao 

gosto pela descoberta.  

 Em suma, a educação para a sensibilidade poética deverá ser um projeto para a vida in-

teira. Se ele começar bem na infância, teremos mais chances de ter um adulto mais sensível. 

Neste sentido, a escola e a família têm um papel fundamental: cultivar a leitura ou audição de 

poesia, se possível, todos os dias. Por que gostamos tanto de música? Por a ouvirmos quotidia-

namente. O ideal será ouvir e ler, não só um tipo ou um modelo de poema, mas vários. A diversi-

dade é fundamental para que a criança crie parâmetros, vá descobrindo que tipo de texto mais 

lhe agrada. A vida é muito complexa, não existem garantias de que a poesia determine uma sen-

sibilidade estética. Mas, mesmo sem certezas muito absolutas, acredito muito na contribuição 

da poesia para nos tornar mais alegres, mais sensíveis e mais humanos. 
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Toda a poesia é luminosa 
Isabel Maria Martins Pinto  

 

As cem linguagens da criança 

A criança é feita 
A criança tem cem linguagens 
Cem mãos cem pensamentos 

Cem maneiras de pensar 
De brincar e de falar 

Cem sempre cem 
Maneiras de ouvir 

De surpreender de amar  
Cem alegrias para cantar e perceber 

Cem mundos para descobrir  
Cem mundos para inventar 
Cem mundos para sonhar. 

A criança tem 
Cem linguagens 

(e mais cem, cem, cem) 
Mas roubam-lhe noventa e nove  
Separam-lhe a cabeça do corpo 

Dizem-lhe: 
Para pensar sem mãos, para ouvir sem falar 

Para compreender sem alegria 
Para amar e para se admirar só no Natal e na Páscoa. 

Dizem-lhe: 
Para descobrir o mundo que já existe. 
E de cem roubam-lhe noventa e nove. 

Dizem-lhe: 
Que o jogo e o trabalho, a realidade e a fantasia 

A ciência e a imaginação 
O céu e a terra, a razão e o sonho 

São coisas que não estão bem juntas 
Ou seja, dizem-lhe que os cem não existem. 

E a criança por sua vez repete: os cem existem! 
 

Loris Malaguzzi (1996)  

 C riar implica necessidade, felicidade, desafios e arriscar...Através da poesia 

desenvolve-se novas ideias, resolve-se problemas, estimula a criativida-

de...  

 A rima, o ritmo e a sonoridade permitem não só o estímulo pela linguagem oral 

como pela linguagem escrita.  

 Cabe ao educador encontrar estratégias para aproximar o contato com a poe-

sia, fomentar o gosto pela literatura e pela poesia.  

 Assim, toda a poesia deve irradiar luz, ser luminosa...  
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 “Toda a poesia é luminosa”, quando ouvi o nome da formação logo me despertou 

interesse. Já tinha refletido, muitas vezes, em características que pudessem definir a poesia, 

mas nunca pensei em “luminosa”. Luminosa porque pode retratar tudo o que o sujeito poé-

tico e o leitor assim o desejam. O sentido da mensagem, a sua riqueza e a sua potencialida-

de sonora é tão decisiva para quem a lê e para quem a ouve.  

 A poesia é uma forma de comunicação que aviva interesse no Jardim de Infância. A 

sua dinâmica, o seu caráter lúdico, brincar com o som das palavras, são formas que permi-

tem a aprendizagem da leitura e da escrita.  

 O assunto, as palavras escolhidas devem ser agradáveis ao ouvido, a sua leitura de-

ve ser entusiasta, emotiva de forma a garantir o poder criador, estético e a sensibilidade da 

criança.  

 As palavras não têm que estar agarradas ao seu sentido, mas sim devem soltar-se 

umas das outras e ter significados inesperados.  

 A questão coloca-se: Pode-se ensinar poesia? Acredito que “ensinar” não ser a pala-

vra correta, talvez “provocar”, ou seja, criar um ambiente favorável para que a aprendiza-

gem aconteça.  

 A motivação, o interesse e o contato com os livros são cruciais para que as crianças 

se aproximem da poesia. O educador desempenha um papel orientador para o grupo de 

crianças.  

 A seleção dos poemas deve ser feita tendo em conta os interesses e ritmos de 

aprendizagem do grupo e o seu conhecimento.  

 É fundamental, ler, ler muito. O educador, ao introduzir um poema, deve ler de 

forma clara, ritmada, recorrendo a diferentes estratégias como a dramatização e cantar po-

emas, fazer jogos de palavras e de sons, convidar pais, famílias, crianças mais velhas e até 

escritores para virem à escola dizer um poema.  

 É um facto que, como educadora, há a tendência para articular a poesia com assun-

tos que estão a ser trabalhados na sala e por vezes a nível de concretização não funciona, ou 

pela complexidade do tema ou pelo sentido das palavras. Contudo sinto que uma poesia, 

que tenha musicalidade e por mais disparatada que seja, vai criar impacto nas crianças.  

 Em contexto pré-escolar a imagem que acompanha o texto é igualmente importan-

te, sendo impossível desassociar os dois aspetos, como o próprio ditado popular diz “uma 

imagem vale mais que mil palavras”. Nas ilustrações dos livros deve-se ter em conta o for-

mato, o relevo, a textura, a linha , o traço, o contraste, a forma, a cromatismo da cor...  

 Por vezes, ao pegar num livro, as crianças, mesmo antes de ler, pedem ansiosamen-

te para mostrar as imagens. São essas imagens que vão entrar pelos seus olhos e serem in-

terpretadas.  

 Considero que, a poesia deve ser vista como uma forma de educar, que suscita ima-

ginação e criatividade que não deve ser amputada, mas salva. Cada criança que desperte 

para esta arte e que descubra o caráter lúdico e o poder de encantamento das palavras! 
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Toda a poesia é luminosa  

Estratégias fundamentais para ler na escola 

e na biblioteca escolar 

Margarida Maria Pereira de Assis Miranda  

 

 A 
tualmente as escolas dispõem de bibliotecas bem apetrechadas, que se 

tornam lugares muito aprazíveis para a comunidade educativa. 

 O objetivo principal das bibliotecas e de quem as gere é formar cada vez mais 

e melhores leitores. Para tal, não basta ter um grande acerbo, é preciso dar a conhecê-

lo, promovendo atividades que levem os utilizadores da biblioteca a um conhecimen-

to geral da mesma, do que lá podem encontrar e de que forma podem desfrutar de 

todo o fundo documental que têm ao seu dispor. 

 A escolha do tema “ Estratégias fundamentais para ler na escola e na bibliote-

ca escolar”, prende-se com a minha necessidade constante de motivar a comunidade 

escolar em geral para a leitura. 

 Na biblioteca escolar onde trabalho e onde sinto que tenho a responsabilida-

de de formar cada vez mais leitores, dou especial importância à poesia, dinamizando 

uma série de atividades ao longo do ano letivo, tais como saraus de poesia e encontros 

a que chamamos “Poesia com cordas” já que se trata da leitura de poemas por alunos, 

professores, funcionários ou encarregados de educação, acompanhados à guitarra. 

 Os alunos da Escola do Ensino Básico de Amarante estão muito familiariza-

dos com a poesia e também por isso esta formação tinha um interesse muito grande 

para mim pelas temáticas abordadas, pois vinha de encontro ao meu gosto pessoal 

por poesia e visava melhorar a minha prática enquanto professora bibliotecária. 

 Como dizia Eugénio de Andrade, Toda a poesia é luminosa até a mais obscu-

ra…Cabe ao professor ensinar a ler poesia de modo a que o leitor desenvolva compe-

tências e beneficie ao máximo do contacto com a obra poética. O professor deve usar 

determinadas estratégias para que o ensino da poesia surta o efeito pretendido. Deve 

ler para os seus alunos expressivamente, com uma boa dicção e com critério, não ler 

qualquer poema, mas aquele que naquele momento é o mais adequado. Por isso, será 

boa ideia ter sempre vários poemas preparados para lermos a qualquer momento. Co-

mo foi sugerido pelo nosso formador, pode ser uma maleta ou um dossiê onde vamos 

guardando poemas que encontramos e que a qualquer momento, a propósito de um 

determinado assunto, podemos usar de forma inesperada, produzindo um efeito sur-

presa nos nossos interlocutores. 

 É importante ler em voz alta e ler para os outros. Por isso a escola deve criar 

momentos de poesia de forma regular e sistemática, onde todos possam dizer e ouvir 

poesia. Os alunos normalmente são muito recetivos à poesia pelas suas característi-
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cas próprias, como o ritmo, a musicalidade, a cadência e a métrica. O contacto com a poe-

sia, desde que seja bem feito, ajuda a desenvolver a imaginação, a criatividade e o pensa-

mento. A poesia pode ser lúdica, o que pode levar a que aqueles alunos mais resistentes à 

leitura comecem a gostar de ler, porque os poemas por norma são curtos e se forem do 

agrado dos estudantes podem levá-los para outras leituras e assim estamos a formar novos 

leitores a partir da poesia. Muitas vezes, a ilustração acompanha a leitura e também se lê, 

sendo um outro código na gramática da leitura. Porque ler é compreender, interpretar e 

imaginar, o texto e a ilustração complementam-se. 

 A essência da poesia é a palavra e esta ganha uma importância e uma força únicas 

na obra literária. Ao longo das duas sessões fomos percebendo isso e como é bom lermos 

poesia de forma regular para, entre outras coisas, preenchermos a alma e sermos mais feli-

zes. As técnicas de usar as palavras e de jogar com elas, de as escrever em diferentes textos 

e de as ler de distintos modos, foram muito bem exploradas e permitiram-me pensar me-

lhor no enorme valor que a palavra tem, quer seja escrita, ou dita.  

 As duas sessões foram muito interessantes e enriquecedoras pois fizeram-me refle-

tir e dessa forma melhorar a minha prática, quer na sala de aula quer na biblioteca. Foram 

também uma fonte de motivação para continuar com as sessões de poesia na biblioteca de 

forma regular.  

 “Ler é alimentar-se, respirar. É também voar. Ensinar a leitura é ao mesmo tempo 

formar a criança na técnica de voo, revelar-lhe este prazer e permitir que o mantenha” (José 

Morais). 
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O ensino da poesia 
Maria Clara Pereira Leão 

 

 T endo em conta a temática geral da formação “Toda a poesia é luminosa”, po-

de afirmar-se que na poesia, a língua ultrapassa a sua função meramente comunicativa e se 

torna, ela própria, a matéria prima para a obra de arte. Poesia é isso: a arte de dizer o co-

mum de forma incomum. 

 No ensino da poesia é essencial destacar que a leitura é o primeiro passo para se-

duzir os alunos, pois ler ou ouvir ler bem um poema é meio caminho andado para o enten-

der. 

 Depois, deve procurar-se as razões pelas quais os alunos gostam do poema, pois só 

assim é que eles vão captar o seu sentido. Com a releitura do poema, utilizamos uma espé-

cie de “metáfora da casa da poesia”, pois nós convidamo-los a entrar para ver bem o poe-

ma, vamos “adentrando” no poema. É essencial a leitura, pois ler, ler expressivamente, ler 

bem um poema é a capacidade de partilhar com os outros o prazer de ler. Deve ensinar-se 

a ler poesia, pois ao fazer a leitura em voz alta, as palavras vão ganhando forma e há pala-

vras que são música para os nossos ouvidos. Ensinar a ler não é apenas demonstrar o fun-

cionamento da língua, é também pôr em questão o lugar de leitor, é ensinar a compreen-

der, é ensinar a mudar de ideias, é chamar a atenção para as duas dimensões do sentido: o 

literal, que tem a ver com a exatidão ou a transformação linguística e o figurado, que tem a 

ver com as imagens que projeta e com o entendimento que o leitor tem do mundo e de si.  

 O ensino da poesia potencia a criatividade e a sensibilidade crítica, é aprender a 

aprender, pois transmite-se o gosto pela língua, o ritmo, a musicalidade da língua e tem 

um efeito importante na socialização. É urgente recuperar a força da palavra, evitar que se 

possa perder, uma vez que, hoje, há a falta do domínio da semântica, da sintaxe, da língua 

propriamente dita. A Escola tem cada vez mais dificuldades de contrariar esse facto, há 

cada vez menos a capacidade de mobilização de resolução deste tipo de problemas, pois a 

linguagem fica cada vez mais estilizada e afastada da língua padrão.  

 A poesia, de um modo geral, é fruto de muitas leituras, de muitas sensações, apre-

ensões. A poesia criativa tem a ver com o desafio, com o jogo, utilizando as mesmas pala-

vras em vários contextos. Na poesia criativa, a metáfora é um eixo onde giram palavras, 

conceitos, que vamos renovando, modificando. A escrita criativa tem que ser provocada e 

assim desenvolver a capacidade de raciocinar e de espírito crítico. Mas para promovermos 

a escrita não precisamos só de palavras, precisamos, acima de tudo, de sentir, pois a capa-

cidade de escrever é a capacidade de recuperar o mundo e de reinventá-lo. Tendo a palavra 

e a imagem uma relação criativa é importante provocar os sentidos, pois há muitas manei-

ras de “olhar” para as coisas e assim criar novos significados. O jogo é fundamental para 

um bom início de escrita, pois a criança não se apodera de nenhuma palavra se não a mani-

pular. Cada palavra é um olhar para o mundo, é um pedaço de si, é um pedaço do universo. 

É importante promover a pedagogia do olhar, dos sentidos, de modo que a captação do 

real seja uma das capacidades das nossas crianças, e de o representar através da poesia, das 
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http://coisasenteressante.blogspot.pt/2011/09/vicente-le-poema-para-turma.html 
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artes. A criatividade acontece quando existe realmente criação, que só existe quando hou-

ver trabalho. A simples observação de um cenário pode ser um desafio para escrever. A lei-

tura de textos de diferentes origens (revista, jornal, livro, anúncio, quadro, …) será, assim, 

um estímulo para a escrita. 

 Só é possível explicar toda a beleza e a simplicidade da vida, de modo único, atra-

vés da poesia, tal como falava Cesário Verde, que retratava o que via por meio da poesia 

"Pinto quadros por letras, por sinais..." E realmente pintava, as suas poesias espalhavam 

cor, surrealismo, verdade, aflição, agonia, alegria e grandiosidade. 

 Poesia é palavra, é linguagem. Poesia é uma forma peculiar de dizer, de expressar o 

sentimento, a comoção, o encantamento, revelando assim novas formas de ver o mundo. 

 Atualmente, o ensino da poesia é um enorme desafio que a Escola tem, numa socie-

dade cada vez mais subjugada pelo domínio da imagem. Por isso, a Escola deve ter a capaci-

dade de mobilização de resposta para a recuperação da língua em detrimento de uma socie-

dade vinculada à imagem e à utilização de uma linguagem cada vez mais redutora. É neces-

sário o ensino da poesia com arte e criatividade, promovendo a leitura e a escrita criativa na 

Escola. 

 Esta formação realçou a importância da leitura e da escrita criativa na escola. Fo-

ram várias as estratégias abordadas nas sessões, que salientaram a importância da atitude 

do professor no processo de abordagem do texto poético na sala de aula. Além da leitura, 

que deverá ser concretizada de várias formas, através de elementos textuais e paratextuais, 

da análise e interpretação do texto poético, devemos trabalhar a escrita criativa. Sendo o 

jogo fundamental para um bom início de leitura e escrita, podemos seduzir os alunos atra-

vés da leitura de textos poéticos (rimas tradicionais e poemas de autor). 

 Através da palavra lúdica a criança aprende a escutar, a encantar e a escrever, fa-

zendo um percurso pelas rimas, pela poesia e aprende que há muitas maneiras de “olhar” 

para o mundo. A criança aprende que “Toda a poesia é luminosa”, pois na poesia a língua 

ultrapassa a sua função meramente comunicativa e se torna, ela própria, o ponto de partida 

para a obra de arte. 

Referências bibliográficas 

ANDRADE, Eugénio. Revista de Poesia, nº 10, 4/2002 

ANDRADE, Eugénio (2007). Os Sulcos da Sede. Quasi Edições. 

CERVERA, Juan (1992). Teoria de la Literatura Infantil. Bilbao: U. Desto/Ediciones Men-

sajero. 

COUTO, Mia (2010). O Último Voo do Flamingo. Caminho. 

FRANCO, José António (2009). Versos de Respirar. Calendário de Letras 

RIBEIRO, João Manuel (2012). A Casa do João. Edição Trinta por uma linha. 

RIBEIRO, João Manuel (2010). A Sopa de Letras. Edição Trinta por uma linha. 

RIBEIRO, João Manuel (2008). (Im)provérbios. Edição Trinta por uma linha. 

RIBEIRO, João Manuel. Poemas para brincalhar. Edição Trinta por uma linha. 

SKÁRMETA, António (2010). O Carteiro de Pablo Neruda. Editorial Teorema. 

VERDE, Cesário (2010). O Livro de Cesário Verde. Porto Editora. 
 

 

Só é possível explicar 

toda a beleza e a sim-

plicidade da vida, de 

modo único, através 

da poesia, tal como 

falava Cesário Verde, 

que retratava o que 

via por meio da poesia 

"Pinto quadros por 

letras, por sinais..." E 

realmente pintava, as 

suas poesias espalha-

vam cor, surrealismo, 

verdade, aflição, ago-

nia, alegria e grandio-

sidade. 

http://paula-travelho.blogs.sapo.pt/2012/03/ 



Página 94  #em#fOrm@ç@O#  
N. º  2  

Toda a poesia é luminosa 
Maria de Fátima Monteiro Teixeira 

 “A  poesia é uma das formas mais radicais que a educação pode oferecer de 

exercício de liberdade através da leitura, de oportunidade de crescimento e problematização 

das relações entre pares e de compreensão do contexto onde interagem” (Filipouski, 2006). 

 O poeta é o construtor do mundo fantástico. Brinca com o som e o sentido das pala-

vras, recorre frequentemente ao aspeto cognitivo dos vocábulos, utiliza uma linguagem mais 

expressiva, emotiva e afetiva. O poema nunca é um aglomerado de palavras escritas ao acaso. 

 Antigamente, desde cedo, a criança convivia com a linguagem poética através das 

cantigas de embalar, trava-línguas, lengalengas adivinhas que mães e avós transmitiam. Já 

nos dias de hoje, valoriza-se mais a comunicação através das novas tecnologias, os pais pre-

senteiam as crianças com brinquedos tecnológicos como substitutos da voz familiar, em de-

trimento  

 Ler traduz-se numa experiência única que exige prazer, implica treino, esforço, inte-

resse e um acumular de conhecimentos. A linguagem poética é um dom que nem todos de-

senvolvem, o importante é torná-los leitores que possam interpretar o que o poeta diz. De 

acordo com Elias José (2003:101), "ser poeta é um dom que exige talento especial. Brincar de 

poesia é uma possibilidade aberta a todos”.  

 Enquanto lê poesia, a criança “vai recriar o mundo” por meio da imaginação e contri-

buir para a formação de um leitor crítico, atuante e construtor de múltiplos significados.  

 "Foi sempre pelos olhos dos nossos poetas que o português viu mais longe e mais 

fundo" (Eugénio de Andrade). 

 Por outro lado, através das ilustrações são proporcionadas às crianças momentos de 

prazer, libertação, partilha, criação, inovação e permitindo uma maior afinidade entre o texto 

e o livro. A ilustração é facilitadora da comunicação e complementaridade entre o texto e a 

ilustração. Tal como o texto tem um código linguístico próprio, também a ilustração possui 

uma linguagem própria a linguagem visual/gráfica. É fundamental motivar as crianças a des-

codificar a linguagem visual/gráfica e adquirirem o sentido estético.  

 O formato, o tamanho das páginas e das letras, a qualidade do papel, a capa o colori-

do das imagens são os suportes básicos de um livro. É de vital importância ter em conta o 

meio de reprodução que vai ser utilizado e a idiossincrasia do público a quem é dirigido. "O 

sucesso de uma obra não é sinal da sua qualidade." (Eugénio de Andrade)  

 Na sala de aula, a poesia deve ser trabalhada com metodologias diversificadas: leitura 

e recriação/dramatização de poemas, rimas tradicionais, rimas inventadas, provérbios, canti-

lenas, poemas de diversos autores, escrita criativa…  

 Como docente do 1º ciclo, procurei sempre trabalhar este tipo de texto na sala de 

aula, apesar de no antigo programa de português não haver referência explícita. Atualmente, 

nas metas curriculares de português, no domínio Iniciação à Educação Literária, este item é 

“A poesia é uma 
das formas mais 
radicais que a edu-
cação pode ofere-
cer de exercício de 
liberdade através 
da leitura, de opor-
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ki, 2006). 

https://ovelhaperdida.wordpress.com/2013/04/17/porque-a-poesia-nas-escolas/ 
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obrigatório desde o 1º ano, o que veio colmatar uma lacuna do programa.  

 Ao explorar a poesia na sala de aula desenvolve-se a criatividade e a imaginação 

contribuindo para a formação do aluno. Este tipo de texto pode ser a faísca que provocará a 

magia, a inspiração, a fantástica capacidade de se surpreender e de se maravilhar, sendo o 

ponto de partida para a escrita dos seus textos, poesias, poemas, músicas…  

 O professor deve trabalhar em contrapartida as novas tecnologias que muitas vezes 

são formas de alienação e acomodação por parte das crianças, que deixam de procurar o 

conhecimento na leitura, principalmente da poesia.  

 No livro é importante a ilustração, pois apoia a mensagem escrita. A sua função é 

fundamentalmente estética: tornar mais agradável à vista a obra a que pertence. 

 Foi uma ação em que aprofundei conhecimentos sobre a temática. Adquiri novos 

aspetos exequíveis que irei por em prática e ter como rotina no meu dia a dia como profes-

sora preocupada em formar seres mais criativos e despertos à literatura/poesia. 

 Palavras e mais palavras  

 Onde construímos  

 Emoções e sentimentos que  

 Mantêm e sustentam a  

 Alegria da alma 
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A escrita Criativa na Escola e com a Biblioteca – Afeto e Criatividade 

Maria Elisabete Carvalho da Silva da Costa 

 F oram muitos e variados os motivos que me levaram a inscrever nesta For-

mação. Estou no Ensino há muitos anos, e não tenho necessidade de créditos para 

progredir, aliás, estou já no topo da carreira. 

 Assim o tema inicial da ação “Toda a Poesia é Luminosa” fascinou-me de ime-

diato e despertou em mim uma imensidão de imagens e de sentidos. 

 Logo percebi que iria embarcar numa viagem pelo imaginário dos poetas. 

 A partilha de estratégias de ensino da poesia foi deveras importante para en-

frentar a concorrência desleal que enfrentamos na sala de aula, frente a um grupo de 

alunos muito habituados a manusear as novas tecnologias e a descuidar a Língua Por-

tuguesa, pouco familiarizados com a palavra e como ela pode ser importante na rela-

ção que estabelecemos com os outros e connosco próprios. 

(…) 

 Foi difícil para mim escolher uma temática. Confesso que demorei algum 

tempo a decidir. Escolhi refletir sobre o afeto e a criatividade e a importância da ati-

tude do professor no processo de escrita criativa. Justificação para a minha escolha? 

Talvez a necessidade de pensar uma escola de afetos. 

 E porque o afeto e a criatividade vão povoar a minha reflexão partilho, na ca-

pa do meu trabalho uma foto do painel de entrada da Escola onde leciono, construído 

pelos alunos, também ele com afeto, carinho e muita criatividade à mistura. 

 Porque acredito que, como diz Sebastião da Gama “Pelo sonho é que vamos...” 

nada melhor do que procurar, no dia a dia, na minha sala de aula, proporcionar aos 

meus alunos experiências de aprendizagem que possam potenciar a descoberta de si 

mesmo e dos outros.  

 Vivemos num tempo de desencanto onde por vezes se torna difícil encontrar 

um cantinho para a imaginação. Mas será sempre esta que nos fará ir mais além e por 

isso é muito importante fazer despertar nos nossos jovens o gosto pela magia e pelo 

sonho. Eles têm que acreditar que ao escrever poesia estão a transformar o mundo 

porque sonham acordados e isso faz mover montanhas.  

 Neste mundo por vezes cinzento, porque injusto, a poesia pode colorir o ca-

minho para a descoberta de uma vida melhor.  

 O gosto, o sabor e o cheiro da palavra que se junta à outra dando origem ao 

poema aprende-se, cultivando-os diariamente, regando-os com o carinho e ternura.  

 Ser criativo não se reduz à arte mas à vida. É um mito pensar que a criativida-

de é algo que nasce com o indivíduo, e apenas alguns, poucos, dotados, a ela têm aces-

so. Pode ser desenvolvida e estimulada sempre que o professor der espaço e liberdade 
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http://www.espalhai.com/2015/10/estreia-nos-cinemas-dia-29-de-outubro-o-ultimo-poema/ 
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que permita ao jovem criar o seu próprio mundo. Para isso é necessário implementar, nas nos-

sas salas de aula, um ambiente de espontaneidade e serenidade que permita partilhar e sentir a 

beleza da palavra dita com alegria e entusiasmo.  

 Ao recorrer às recordações, sonhos e vivências guardadas na nossa memória, partilhan-

do saberes e emoções, estaremos a cativar os alunos para entrar no mundo da magia que é a 

poesia. A poesia que brinca com as palavras, multiplica os seus sentidos e lhes dá novas conota-

ções. A poesia que nos faz voar com as palavras e saborear o seu encanto.  

 Ao professor cabe o desafio de se entregar a esta tarefa de motivar os seus alunos para o 

gosto pela poesia. Só o conseguirá se, para além de pensar diferentes estratégias, se abrir e colo-

car um pedacinho de si em cada momento e espaço partilhados.  

 A Escola tem que fomentar nos jovens a capacidade de aprender pelo sonho, pela arte, 

pela poesia.  

 É urgente ensinar a sonhar. 

(…) 

 Saí com vontade de partilhar com os meus alunos este gosto pela palavra, a palavra di-

ta, escrita e sentida 

 Termino com um excerto de um outro poema de Sebastião da Gama: 

O poeta beija tudo 

.... 

E levanta uma pedra escura e áspera para mostrar uma flor que está por detrás... 

E comove-se com coisas de nada: um pássaro que canta, uma mulher bonita que passou, uma 

menina que lhe sorriu... Um bocadinho de sol depois de um dia chuvoso... 

E acha que tudo é importante... 

E pega no braço dos homens que estavam tristes... 

E escreveu uns versos que começam desta maneira: “O segredo é amar… 
 

 

http://ogato-tatuado.blogspot.pt/ 
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Toda a poesia é luminosa 
Maria Leonor Vahia Gonçalves Cerqueira de Moura 

 H oje em dia, é facto indiscutível que os nossos alunos leem pouco ou 
nada e escrevem muito menos (excetuam-se as mensagens em chats e as 

mensagens de telemóvel). Face à descaracterização da língua, a Escola pretende dar-
lhes competências para que comuniquem de forma correta e sem equívocos. Infeliz-
mente, não lhes proporciona o melhor de tudo: “uma relação criadora com a Língua 
Materna, a experiência da Língua como matéria sensível que se pode aprender a mo-
delar e a controlar para efeitos de expressão própria e fruição estética”. Se passarmos, 
agora, para o campo da poesia, o panorama torna-se mais negro. Ler poesia, escrever 
poesia são atividades, se não inexistentes, pelo menos raras na prática letiva. O pró-
prio programa de Português dos diferentes ciclos e anos não é muito facilitador em 
abrir as portas ao mundo inesgotável de sensações e de sentidos que o universo poéti-
co veicula. Mas vencer o ceticismo de grande parte dos educadores / professores é, 
talvez, a batalha mais difícil de travar.  
 A diversidade dos textos poéticos é enorme. “Trabalhar” a poesia é olhar e não 
apenas ver, é escutar e não apenas ouvir. Se é verdade que a poesia enriquece, dá prazer, 
ajuda a refletir, promove a socialização, também, assumimos por verdadeiro que a 
escrita criativa, não é apenas um poderoso instrumento de desenvolvimento linguísti-
co, mas também de desenvolvimento pessoal. Seguidamente, procurarei abordar um 
pouco mais profundamente o papel da poesia. Para isso, debruçar-me-ei no conteúdo 
da primeira sessão “Toda a Poesia é luminosa”.  
 É tempo, então, de entrar na “Casa da Poesia”, sem portas nem janelas, / sem teto e 

sem cave / pois assim tem mais espaço / para quem nela quer morar. 

[…] Penetra surdamente no reino das palavras.  
Lá estão os poemas que esperam ser escritos.  

Estão paralisados, mas não há desespero,  
há calma e frescura na superfície intata. 

 Ei-los sós e mudos, em estado de dicionário.  
Convive com teus poemas, antes de escrevê-los.  

Tem paciência se obscuros. Calma, se te provocam.  
Espera que cada um se realize e consume  

com seu poder de palavra  
e seu poder de silêncio.  

Não forces o poema a desprender-se do limbo.  
Não colhas no chão o poema que se perdeu.  

Não adules o poema. Aceita-o  
como ele aceitará sua forma definitiva e concentrada  

no espaço.  
Chega mais perto e contempla as palavras.  

Cada uma  
tem mil faces secretas sob a face neutra  

e te pergunta, sem interesse pela resposta,  
pobre ou terrível, que lhe deres: Trouxeste a chave?[…]  

Carlos Drummond de Andrade, Procura da Poesia  
Toda a Poesia é luminosa  
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 A linguagem poética a par com a pintura, a dança e outros códigos artísticos é um ca-
nal facilitador do pensamento e da fantasia. Desperta a sensibilidade, favorece o prazer da lei-
tura e da criação de textos. Podemos dizer que a poesia desenvolve a sensibilidade, permite a 
familiaridade com a linguagem literária e enriquece a criatividade do aluno.  
Nesta linha de pensamento, a poesia está nos lugares, nos objetos e nas pessoas, em tudo o que 
tocamos, ouvimos, vemos. Cabe ao professor abrir caminhos, transformar os alunos em leitores 
capazes de interpretar e compreender o que o poeta quis transmitir. E se tivermos em mente, o 
valor polissémico das palavras, inferiremos o salto qualitativo na aprendizagem. O berço do 
leitor é, sem dúvida, a família. E a criança crescerá tanto mais quanto as sessões de contacto 
com o Livro se intensificarem no espaço familiar. Por outras palavras, os ambientes de leitura 
alimentados pelos elementos que diariamente convivem com a criança dotam-na de gosto e 
prazer pela poesia. Quem diz poesia, diz rimas, trava-línguas. E no caso específico do Portu-
guês, sabemos quão rica é a nossa língua neste tipo de textos.  
 No entanto, sabemos que é na Escola, mesmo que poucas vezes, que este contacto e 

estes caminhos acontecem. “Trabalhar” a poesia na sala de aula torna-se não só uma grande 

tarefa para a qual o professor / educador terá que estar à altura, mas também um enorme e enri-

quecedor desafio. Aceitando como verdadeiro que a poesia leva à procura, poderemos afirmar 

que o texto poético rompe barreiras, abre espaço para ler, interpretar, criar. O aluno consegue, 

ele próprio, acabar com as suas dúvidas, encontrar conclusões, encontrar-se. Deste modo, é 

importante que o educador / professor seja capaz de: proporcionar o contacto com a poesia; 

ensinar que nenhum texto nasce já feito, que é preciso lê-lo / escrevê-lo, relê-lo / reescrevê-lo; 

orientar os alunos para que possam perceber a mensagem poética; levá-los a exprimirem o sen-

tido estético; realizar este percurso lado a lado de modo a que cresçam como seres humanos, 

que se realizem como pessoas, em suma, despertar no aluno o espírito poético. Atualmente, a 

leitura de um livro, sobretudo, para os mais pequenos já não só se reporta à descodificação da 

linguagem escrita. A ilustração ganhou e vem ganhando cada vez mais “poder” porque detento-

ra de uma linguagem capaz de estabelecer com o aluno leituras e pontos de partida para a com-

preensão global da obra. Os vários elementos paratextuais, tais como, capa, contracapa, cor, 

textura, entre outros, permitem o desenvolvimento do seu poder de observação, sentido crítico, 

imaginação e inferências que levam a uma melhor compreensão do texto escrito. 

 Brinquemos com a poesia, sintamos a poesia. E respondamos ao poeta que sim, que 

trouxemos a chave. 

 Hoje em dia, o ensino da Língua e da Literatura portuguesas passa pela Poesia. Como 

tal, procurei realçar a necessidade do educador / professor iniciar, habituar os alunos ao som, 

ao ritmo, à musicalidade, à plurissignificação das palavras. Por estas razões, e por tudo anteri-

ormente dito, considero que a ação foi bem sucedida no formato utilizado e no ambiente gera-

do. Para além das pertinentes e enriquecedoras abordagens de diversos tópicos de análise, hou-

ve, sempre, uma grande e profícua troca de impressões e informações entre os participantes. 

Por tudo isto, considero que os objetivos a que me propus foram inteiramente atingidos. 

Esta formação permitiu-me, assim, clarear dúvidas, acabar com incertezas, desmistificar ideias 

pré-concebidas. A Poesia pode e deve ser abordada na sala de aula. Se o fizermos, estaremos a 

contribuir para que os nossos alunos cresçam enquanto leitores / “escritores” e enquanto seres 

humanos. Parafraseando Torga: Que se calcem de sonho e de poesia! 
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Toda a poesia é luminosa 
Maria Manuela de Assis Saraiva Caldeira de Matos  

 

“O melro é um dissílabo que canta."  

Óscar Mourave  

 

 “T oda a poesia é luminosa”, temática da primeira sessão sobre a qual 

incidirá a minha reflexão, foi a luz da manhã que anunciava o dia. Foi janela que se 

abriu dentro de mim. Um apelo interior muito forte levou-me a frequentar esta 

ação de formação. A poesia abre todas as portas. Os sentidos levam-nos a viajar, a 

ser e a sentir o mundo, a realidade e todas as coisas. A poesia também abre as por-

tas ao conhecimento, pois a sua força estética abre os sentidos e o aluno atinge ho-

rizontes amplíssimos. Na sala de aula, o contacto com a poesia deve ser regular e 

continuado, provocado, abundante, variado. O professor tem de implementar uma 

dinâmica de leitura e audição de poesia. Tem de se valorizar a pedagogia do imagi-

nário (“Há coisas sem sentido que têm mais sentido”). A leitura de poesia deve ser 

feita em voz alta porque “aquelas palavras aguardam uma voz para tomarem forma 

e figura” (Eugénio de Andrade), “fazer dizer o poema é o caminho para testar se 

quem foi ensinado aprendeu a ler o poema” (Gustavo Rubim). Na ilustração, o que 

se lê não são palavras, são indícios, símbolos e sinais, superfície ou formato, relevo 

ou textura, linha ou traço, contorno ou forma; contraste e/ou tonalidade; cromatis-

mo ou cor; equilíbrio ou composição; espaços ou volume. Na segunda sessão, falou-

se de “Poesia como estratégia”- poesia como algo indispensável. Falou-se da aquisi-

ção da linguagem e dos fatores que a envolvem, do valor da palavra e da perda do 

seu valor, de poesia e do desafio dos poetas. Desenvolveu-se uma atividade de escri-

ta, entre outras, “Cadáveres esquisitos”. Falou-se da palavra, da força das palavras, 

da poesia e do seu poder de provocar os sentidos e de recuperar o mundo através 

delas- cada palavra é uma janela e uma pedagogia dos sentidos: “quanto melhor 

conhecermos o mundo, melhor o apreendemos”. “Muitos são caminhos de escrita”…

A poesia também é caminho. “Por dentro das palavras existe um rio”…Era uma vez 

um verso…”Toda a poesia é luminosa”. 

 Na poesia, múltiplos são os sentidos. Os sons que se cruzam neste verso, 

nesta estrofe abrem as portas de uma fruição estética e conduzem-nos ao conheci-

mento do mundo, de nós mesmos e de todas as coisas. Nas sílabas deste verso, nas 

aliterações, nas metáforas, viajo para outros horizontes, vejo, sinto, sou conheci-

mento, voz, silêncio e o mundo é todo meu. A beleza das suas palavras levam-me 

para lá dos meus cinco sentidos…Acordo e vejo e sinto tudo e todas as coisas com 

uma nova luz e um mundo novo começa. Viajo e sou estas sílabas que se acendem e 

estrela e luar…Sou andorinha e canto na tua janela, sou luar e conto-te histórias em 

que as estrelas brilham e te encantam… O meu coração abre-se e as palavras cantam 
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http://mensagens.culturamix.com/divertidas/poema-escola 

http://um-buraco-na-sombra.netsigma.pt/fotos/31/Melro2.jpg 
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a beleza de todas as coisas. O mundo lá fora é a luz da manhã que ainda agora começou…Ao pôr 

do sol, sou o horizonte todo amarelo que te fascina. À noite, sou a lua e o luar e vou adormecer-

te e os teus sonhos serão mais claros e belos do que a madrugada que te acordará com a música 

dos meus versos. E sou conhecimento…Cognição. Nas minhas sílabas, atingirás horizontes am-

plíssimos. Nas asas da poesia, verás claro todas as coisas, a realidade, a tua identidade, tu e o 

mundo, tu e a sociedade, tu no mundo e na sociedade. E serás livre e o teu coração sentirá tudo. 

Livre como o vento, o teu coração cantará o belo, a música e o silêncio de todas as palavras. Li-

vres como o vento partirão …E, de repente, a poesia entrou na sala de aula e os poetas cantaram 

os seus poemas e nas suas linhas e entrelinhas, metáforas, aliterações, um mundo novo abriu-se 

e os sentidos acordaram e o luar brilhou. Ouviu-se “Pescador da barca bela” e as paredes deixa-

ram de ser paredes e olhei as minhas amigas gaivotas e juntos fomos silêncio, som, palavra e 

partimos novamente…No quadro, as palavras viajavam, ecoavam na sala e pelas janelas corriam 

em forma de poema…e tilintavam nas carteiras “Onde vais pescar com ela”… e continuavam a 

tilintar. Tlim! E livres partiram novamente… Ensinar poesia é abrir as portas à fruição estética e 

à perceção do mundo exterior e de nós mesmos. Na sala de aula, é preciso abrir as janelas da 

casa da poesia! Nas linhas do poema, o aluno aprenderá a saborear as rimas, as aliterações, as 

anáforas, as metáforas e os seus sentidos acordarão com uma nova luz. E as palavras aguardam 

a minha voz e todas as vozes daquela sala para tornarem “ forma e figura”. E são voz.  

(…) 
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O Ensino da Poesia  
 

Maria Manuela Silva Pinto da Costa Carvalho 

 
 

Ninguém caminha sem aprender a caminhar,  
sem aprender a fazer o caminho caminhando,  

refazendo e retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar.”  
Paulo Freire 

 O  professor, como elemento chave do processo educativo, ao longo do seu 

percurso profissional, deve “refazer” e “retocar” a sua prática pedagógica, procurando ad-

quirir uma forma diferente de ser, estar e de se relacionar, investindo no seu autodesenvol-

vimento e atualização de todos os conhecimentos e capacidades que lhe permitam reorga-

nizar atitudes e comportamentos, desenhar estratégias mais adequadas à equação de novas 

situações que promovam o sucesso dos seus alunos.  

 Neste sentido, considero que cabe ao professor criar desafios, incentivar o gosto 

pela escola, fomentar o interesse pelo estudo e incutir a acumulação de novos conhecimen-

tos, pois da sua postura resulta quer a construção de situações propícias ao encanto pela 

aprendizagem, quer a resolução de eventuais obstáculos.  

 O ensino da Poesia é um novo desafio lançado ao professor enquanto agente educa-

tivo. Contudo, verifica-se que a poesia é desvalorizada no contexto escolar. Na maioria das 

vezes o poema é apenas trabalhado, para análise gramatical ou exploração sobre o seu aspe-

to/forma em relação ao texto escrito em prosa, menosprezando a sua importância para de-

senvolvimento integral dos alunos.  

“A poesia é uma das formas mais radicais que a educação pode oferecer de exercício de liberdade 

através da leitura, de oportunidade de crescimento e problematização das relações entre pares e de compre-

ensão do contexto onde interagem”. (Filipouski, 2006: 338 ) A poesia é uma ótima opção para os pro-

fessores que se propõem a trabalhar com textos significativos visando a formação de alu-

nos-leitores-críticos-reflexivos, pois os autores dos textos poéticos empenham-se em mos-

trar o seu pensamento sobre o mundo, a cultura, o meio social e os seus sentimentos no 

momento da escrita.  

 A poesia quando trabalhada de maneira adequada contribui para o desenvolvimen-

to oral e cognitivo da criança, visto que ela desenvolve a oralidade, imaginação e criativida-

de que são de fundamental importância para o seu desenvolvimento. É sem dúvida um 

meio privilegiado para despertar o amor pela língua materna. A rima, o ritmo, a sonoridade, 

permitem uma descoberta progressiva da riqueza e das potencialidades da linguagem escri-

ta. Essa descoberta, tão decisiva para a formação do indivíduo, adquire assim um caráter 

lúdico. Brincar com os sons, ouvir e ler pequenas histórias em verso, memorizar os poemas 

preferidos, desvendar imagens e sentimentos contidos na palavra, são atividades de adesão 
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imediata que podem e devem ser introduzidas no universo infantil, pois constituem uma ex-

celente forma de preparação para a aprendizagem da leitura e da escrita.  

 A poesia também desperta a sensibilidade para a manifestação do poético no mundo, 

nas artes e nas palavras e ainda ajuda no desenvolvimento de uma perceção mais rica e atrati-

va da realidade.  

 Uma aprendizagem só é significativa quando o professor consegue conquistar a aten-

ção dos alunos. Através do ensino da poesia, o professor poderá conquistar a atenção e a con-

fiança do aluno, no entanto para que os alunos consigam compreender a importância da poe-

sia no seu quotidiano é necessário que os professores desenvolvam a poesia na sala de aula, 

pois a mesma não se faz sozinha. Não há como formar ou descobrir poetas sem trabalhar com 

a poesia, uma competência ou habilidade pessoal só é desabrochada quando trabalhada de 

forma correta. Assim, a poesia é um dom que deve ser trabalhado para que os alunos se desen-

volvam cada vez mais.  

É do conhecimento de todos que a leitura atualmente não tem sido muito utilizada 

pelas pessoas. A televisão, o rádio e o computador são recursos muito mais atraentes para as 

pessoas do que um bom livro. Cabe ao educador despertar nos educandos a arte da leitura, 

visto que a mesma é a “chave que abre as portas para o conhecimento”, não apenas do co-

nhecimento, mas também da imaginação. Para estudar poesia é necessário leitura, para es-

crever é necessário imaginação, portanto, sendo a leitura quem desenvolve a imaginação, ela 

deve estar sempre em prática em tudo que se dispõe a realizar no âmbito educacional ou 

intelectual.  

 O professor deve ser o primeiro a ter o hábito de ler, pois não há como desenvolver 

no outro o que ele mesmo não gosta ou não tem o hábito de fazer. A poesia requer sensibili-

zação, que será feita pelo docente. Cabe ao educador ou ao professor encontrar a forma 

mais adequada e atraente para estabelecer o contacto com a expressão poética, dando azo à 

sua intuição pedagógica e criatividade.  

 
“Toda a poesia tem que ter uma surpresa, se não tiver não é poesia”. Abramovich (1989)  
“Um mundo sem poesia é o mais triste dos mundos”. José Paulo Paes (1995) 
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Toda a Poesia é Luminosa 

Maria Margarida Pires Carneiro de Miranda Correia 

 

 
Poesia é brincar com palavras  

como se brinca  
com bola, papagaio, pião.  

 
Só que 

bola, papagaio, pião  
de tanto brincar  

se gastam.  
 

As palavras não: 
 quanto mais se brinca  

com elas  
mais novas ficam.  

 
Como a água do rio  

que é água sempre nova.  
 

Como cada dia  
que é sempre um novo dia.  

 
Vamos brincar de poesia? 

              José Paulo Paes 
 

 A  leitura é fundamental para o desenvolvimento da criança em idade escolar. O contacto com os livros 
aumenta o grau de independência da criança em relação aos adultos, obtendo maiores conhecimentos 

do mundo que a rodeia. 

 O contacto com a literatura é considerado essencial para a boa formação da criança, pois ajuda no desenvol-
vimento da personalidade, no crescimento intelectual e afetivo, na compreensão do real e no exercício da consciên-
cia crítica. 

 Ao pensar na escola enquanto espaço privilegiado de formação de leitores, tendo o educador como media-
dor das experiências leitoras, faz-se necessário refletir sobre a importância de se trabalhar com diferentes categori-
as textuais, para que esse leitor em formação estabeleça relações significativas entre a leitura e as situações comuni-
cativas. 

 As crianças têm uma forma particular e diferente do adulto de ver e sentir o mundo. A poesia toca estes pe-
quenos seres, de uma forma especial, uma vez que se encontram num processo de construção do seu mundo interior 
tal como o poeta a elaborar o seu poema. 

 A poesia tem um conjunto de características específicas facilitadoras da aprendizagem. A sua linguagem 
condensada e emotiva, desperta sensações que mais nenhum género literário faz. 

 Destacam-se de seguida um conjunto de aspetos que fazem da “poesia luminosa”: 

- O código fónico-rítmico: o som, o ritmo e a musicalidade; a poesia trabalha muitas vezes sobre padrões de som e 
entoação com a intenção de nos obrigar a ouvir um verso ou conjunto de versos de um modo particular. 

http://barrancos-
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- O código métrico regula a organização peculiar da forma de expressão dos textos poéticos; 

- O código estilístico condensa um conjunto de figuras de estilo que, em razão da sua abundância e pertinência, con-
figuram o texto poético como um texto característico; 

-O código técnico-compositivo: a articulação entre forma e conteúdo, habitualmente concretizada naquilo que po-
demos chamar de "jogo de palavras". 

 O som e o ritmo, a musicalidade, a métrica e a rima, as figuras de estilo, a distorção linguística e sintática a 
acumulação de imagens a construção de uma linguagem com múltiplos níveis são recursos que só a poesia possibili-
ta. 

 As características específicas anteriormente apresentadas conferem à poesia um valor intrínseco inquestio-
nável. Tento igualmente um valor instrumental com aplicações claras a nível cognitivo. 

 Destaca-se o valor lúdico da poesia que possibilita uma educação divertida importante para desenvolver a 
memorização, criar um ambiente salutar em sala de aula e motivar os alunos; e o valor educativo da poesia, porque 
desenvolve a compreensão, o sentido estético, a sensibilidade afetiva e relacional, a comunicação oral e escrita, a cri-
atividade e efectivamente gosto pela leitura. 

 Da bibliografia consultada relativa ao tema, muitas vezes fui confrontada com a pergunta de alguns autores. 
Será que a “Poesia se ensina?” Tendo em conta a minha prática pedagógica e as orientações curriculares, assim como 
alguma informação encontrada, registo, as estratégias suscetíveis de se implementar em sala de aula a nível do jar-
dim de infância: 

-Exploração da poesia como um (longo) processo iniciado com etapas diferenciadas em conformidade com as fases 
do desenvolvimento e com procedimentos adaptados a essas fases. 

-O contacto regular “provocado" e continuado com a poesia; 

-A exploração criativa da poesia na vertente da memorização e da pedagogia do imaginário; 

 A leitura de textos poéticos de qualidade comprovada de crescente grau de dificuldade e beleza, de modo a 
constituir-se como um desafio a ir mais longe e mais fundo na compreensão; 

-A associação do poema com os restantes domínios do ensino-aprendizagem da língua de modo a evidenciar o cará-
ter simultaneamente transversal e universal do texto poético. 

 Relativamente à minha prática estes são algumas estratégias que podem ser facilitadoras da aprendizagem e 
do gosto para a leitura em crianças em idade escolar: 

- colocar à disposição das crianças materiais interessantes de leitura; 

- inserir as crianças em ambientes de leitura colaborativos, sob a orientação de um leitor experiente; 

- possibilitar às crianças participar em situações reais de leitura; 

- favorecer a realização da atividades de leitura em ambientes de diálogo e interativos; 

- permitir à criança perceber-se como leitor; 

- apresentar diversos géneros literários à criança; 

- associar ilustração ao género literário escolhido. 

 A poesia é um dos meios mais expressivos de comunicação. Ouvir um poema proporciona às crianças um 
enriquecimento pessoal, despertando o amor pela Língua Materna, que as transporta para um mundo de enredos, 
brincando assim com as rimas, os sons, memorizando pequenos poemas. Sendo assim, é uma excelente forma de pre-
parar as crianças para a aprendizagem da escrita e  fomentar o gosto pela leitura. 
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Ensino da poesia 
Maria Teresa Ferreira Carneiro  

 

 A ssistimos a mudanças que têm repercussões inevitáveis no que a socie-

dade pede à escola. O professor, como elemento chave do processo educativo, deve 

adquirir ao longo do seu percurso profissional uma forma diferente de ser, estar e de 

se relacionar, investindo no seu autodesenvolvimento e atualização de todos os co-

nhecimentos e capacidades. A escola apresenta novas exigências a que o professor 

deve estar atento.  

 Surgem, então a cada dia que passa, novos desafios para o professor, que de-

verá manter abertura à inovação e mudança, compreendendo que o papel da escola se 

encontra em constante mutação e remodelação, de forma a poder acompanhar e ino-

var, o processo de formação dos alunos.  

 O ensino da Poesia foi sempre questionado como sendo algo que estaria em 

segundo plano no nosso ciclo (1.º) por ser considerada um estilo literário muito difícil 

para os alunos nesta faixa etária. Hoje é um novo desafio lançado ao professor en-

quanto agente educativo. Contudo, ainda é um género bastante desvalorizado no 

contexto escolar. Os alunos não mostram grande interesse em ler poemas e por vezes 

o professor não consegue encontrar meios para motivá-los. No entanto no meu caso 

pessoal cresci a ouvir poesia e boa poesia de Pascoaes. Sempre incentivei os meus alu-

nos a gostarem de poesia no entanto em casa não havia prática de ler poesia com as 

crianças. Podem-se enumerar diversos fatores responsáveis por este tipo de prática 

em sala de aula, a começar pelas falhas encontradas na formação de professores e na 

abordagem empobrecida da poesia nos manuais escolares de Português.  

 Percebe-se que a poesia quando trabalhada de maneira adequada contribui 

para o desenvolvimento oral e cognitivo da criança, visto que ela desenvolve a oralida-

de, imaginação e criatividade que são de fundamental importância para o seu desen-

volvimento.  

 Uma aprendizagem só é significativa quando o professor consegue conquis-

tar a atenção dos alunos. Por meio da poesia, o professor poderá ganhar a atenção e a 

confiança do aluno, mas para que os alunos consigam compreender a importância da 

poesia no seu quotidiano é necessário que os professores desenvolvam a poesia em 

sala de aula, pois a mesma não se faz sozinha. Não há como formar ou descobrir poe-

tas sem trabalhar com a poesia, uma competência ou habilidade pessoal só é desabro-

chada quando trabalhada de forma correta. E todo o sentido poético não quer dizer 

que haja rima que é outro sentido errado que se dá à poesia e pela qual muitas crian-

Surgem, então a cada dia 
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para o professor, que de-
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ção e remodelação, de 

forma a poder acompa-
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http://mdemaria.biz/gestao-de-inovacao/ 
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ças dizem não gostar de fazer poesia porque não conseguem encontrar palavras que 

rimem. No entanto conseguem dar-lhe musicalidade.  

 É do conhecimento de todos que a leitura atualmente não tem sido muito 

utilizada pelas pessoas. A televisão, o rádio e o computador são recursos muito mais 

atraentes para as pessoas do que um bom livro. Cabe ao educador despertar nos edu-

candos a arte da leitura, visto que a mesma é a “chave que abre as portas para o co-

nhecimento”. Para estudar poesia é necessário leitura, para escrever é necessário ima-

ginação, portanto, sendo a leitura quem desenvolve a imaginação, ela deve estar sem-

pre em prática em tudo que se dispõe a realizar no âmbito educacional ou intelectu-

al.  

 O professor deve ser o primeiro a ter o hábito de ler, pois não há como desen-

volver no outro o que ele mesmo não gosta ou não tem o hábito de fazer.  

 Ninguém dá aquilo que não tem! 

 Para mim esta ação foi ótima e bem sucedida pois gosto muito de poesia e 

apresentada desta forma dinâmica e lúdica só traz vantagens para a minha prática 

pedagógica.  

 A dinâmica utilizada, de forma reflexiva e ativa, ao longo das sessões, foi 

muito interessante e enriquecedora. Os formandos, como centro de todo o processo, 

mostraram-se motivados, uma vez que, esta formação, foi sem dúvida um bom con-

tributo para despertar o ensino da poesia, na prática docente. Devemos investir na 

formação de forma continuada para o bom sucesso dos nossos alunos, eles são a ra-

zão de ser do nosso trabalho e esforço em formar bons alunos e bons cidadãos.  

 O fator tempo da ação terá sido o único ponto mais «fraco» pois seria neces-

sário mais tempo para consolidar melhor alguns pontos importantes da poesia.  

 É com muito entusiasmo que participo sempre nestas ações e vou mais feliz 

para a sala de aula trabalhar com os meus alunos e mostrar-lhes como a poesia pode 

transformar a nossa vida em momentos de muita beleza e alegria.  

 Posso ainda dizer que consegui, depois de ter terminado esta ação que vários 

alunos tenham realizado trabalhos maravilhosos escritos em poesia.  

 

 

A televisão, o rádio e o 

computador são recur-

sos muito mais atraen-

tes para as pessoas do 

que um bom livro.  

http://novotempo.com/amiltonmenezes/2011/10/28/dicas-para-tirar-as-criancas-da-frente-da-tv-ou-computador/ 
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Toda a poesia é luminosa 
Noémia Valentina Ferreira de Freitas 

 E ste Encontro/Ação de formação, cujo tema central foi a poesia, reves-

tiu-se de uma importância maior pelo facto de termos refletido sobre a sua rele-

vância no processo ensino/aprendizagem em contexto escolar. É um facto que a 

poesia tem sido «marginalizada», não sei se pelo programa (?) ou pelo facto dos 

professores se sentirem pouco à vontade para tratarem esta área do conhecimen-

to - que é também uma arte. Se percebemos que a arte não é ensinável enquanto 

produto criativo, então também entendemos a sua vertente formativa e, nessa 

perspetiva, não nos podemos deixar enredar apenas e somente por aquilo que a 

realidade nos quer mostrar e impor mas, que há outros elementos que alimentam 

quer o nosso conhecimento, quer o desenvolvimento da nosso intelecto.  (…) Em 

suma, a estabelecer uma ligação afetiva e pedagógica com o valor das palavras - e 

a perscrutar a força que emana do poema quando o objetivo é cuidar da lingua-

gem e apreender o seu sentido, «Nada é tão poderoso como a lingua-

gem» (Thomas de Koninck). Fazê-lo através do poema é, como todas as formas 

de arte, perceber que a palavra tem um propósito e uma função que ultrapassa a 

barreira do tangível e «Constitui um convite (…) a exercer esse direito de olhar o 

mundo de outras maneiras (…) (Belmiro Delmiro). Convida-nos a entrar e a pen-

sar com ela, (a metáfora da casa – a casa da poesia – e a metáfora da cebola) numa 

relação desinteressada, mas intensa e aberta porque os poemas são mistérios bem 

guardados dentro das palavras que cada um terá de decifrar. Que inferências, daí, 

tiramos? Que as palavras são imagens de sentimentos, imagens de emoções e que, 

na globalidade, o poema funciona como uma imagem, cabendo a cada um pintá-

lo com os lápis de cor da sua interioridade /sensibilidade, porque como diz o poe-

ta Eugénio de Andrade «Toda a poesia é luminosa, até/ a mais obscura».  

 Quais as vantagens e as formas que o ensino da poesia ou a leitura de tex-

tos poéticos pode assumir em ambiente escolar? Foi este, em linhas gerais, o prin-

cípio que norteou (a meu ver) a dinâmica da ação e a operacionalização das temá-

ticas em análise.  

 Toda a Poesia é Luminosa  

 A poesia como instrumento de múltiplas experiências pedagógicas pode 

e deve ser «tocada» desde a mais tenra idade e continuar em crescendo ao longo 

da escolaridade e depois ao longo da vida, porque «Dizer isto é belo é dizer tam-

bém: isto tem um sentido.» (Mikeil Dufrenne). Essa missão cabe, em primeiro 

lugar, à escola, sendo um dever do professor escolher criteriosamente os textos, 

tendo em linha de conta a qualidade literária, linguística, de grafismo e de ima-

gem.  

 A infância é um período da vida da criança em que a descoberta da pala-
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http://www.luso-poemas.net/modules/news/pages.php?uid=16344 
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vra - do som- sílaba, a própria dicção, - é (ou deveria ser) a chave para o desenvolvi-

mento cognitivo da linguagem. É pela língua que os mecanismos cerebrais se vão de-

senvolvendo. As lengalengas, as cantilenas, trava-línguas, adivinhas… são estratégias 

incontornáveis para uma boa dicção e para o domínio e utilização da palavra 

(facilmente se infere que é de particular importância o trabalho ao nível do desenvol-

vimento da consciência fonológica). A poesia entra, assim, na criança através da fa-

mília e do professor, chegando à sala de aula vestida de cor e rima; instrumento de 

som, bailada e rítmica, lúdica como um jogo com que se aprende e apreende o senti-

do da palavra. Na verdade, o poema é sobretudo ritmo, há uma música no verso que 

agrada por si mesma – o som e o ritmo promovem a vivência de uma experiência es-

tética (digna de ser vivida) e a partir daí poderá produzir (levar a inferir) sentidos 

textuais. Faz sonhar, diverte, desperta curiosidade e entusiasmo. No caso dos livros 

para os mais novos (será…?), o grafismo e a imagem (literacia visual – é preciso inves-

tir nessa aprendizagem, cujo código é completamente diferente, mas saber ler a ima-

gem também é interpretar) são determinantes na sedução do leitor e para a fruição 

da leitura. Paralelamente a estes estados de alma, desenvolve-se o imaginário e o po-

der criativo que fará desencadear a escrita /reescrita como resposta ao texto lido.  

 Ao serem textos geradores de empatia, são, em suma, bons modelos de dic-

ção, de exploração de ritmos e sonoridades e induzem a uma atitude interpretativa 

que se vai desenvolvendo progressivamente, mas também através dos conhecimentos 

teóricos - os recursos usados no texto poético – versos, estrofes, recursos expressi-

vos, fónicos… – que permitem agilizar a descodificação do texto. Claro que comungo 

a ideia de que o aluno deve ler em liberdade, sem constrangimentos (?), mas, para 

isso acontecer, é necessário que o aluno tenha adquirido, já, pelo menos, alguma 

competência interpretativa e/ou de leitura (é na sala de aula que esse trabalho tem 

que ser feito). A questão que se coloca é a de saber se esse conhecimento leva a uma 

participação mais ativa do leitor no processo da leitura do poema e qual o papel do 

professor (?). O professor, como mediador, deve envolvê-lo, comprometê-lo, apelar 

aos seus sentidos, mas também aos seus saberes. Quanto maior a interação, melhor 

será a comunicação e a comunicação surge do estado poético que o poema consegue 

suscitar no leitor. Assume-se, então, que a linha interpretativa da poesia é uma inte-

ração de todos os planos da linguagem: ritmo, figuras fónicas, figuras gramaticais, 

construção retórica. Sendo a interpretação da poesia um ato essencialmente subjeti-

vo (apela a um conhecimento intuitivo e pressupõe uma comunicação emotiva), não 

é possível que os alunos interpretem todos da mesma maneira e isso tem que ser dito 

aos alunos de modo a que estes cooperem com o texto para dele fazer emergir senti-

dos e não sejam direcionados para procurar, apenas, o que o poeta quis transmitir. 

Estabelece-se, então, um vínculo emocional e estético com o poema o que proporcio-

na uma experiência pessoal e íntima, sendo também uma experiência partilhada ao 

aproximar-nos de nós e dos outros, porquanto promove a cultura dos sentidos e a 

manifestação de sentimento. E há sempre tantos sentidos (!). O que fazer? Deixar o 

poema fluir, pulsar em cada um, em uníssono com o sentir de cada um. «A poesia é 

como uma ave, ignora todas as fronteiras.». A leitura do poema, também pode (deve) 

ser a metáfora da ave. No essencial, resume-se a isto «O que é que o poema te diz a 

A poesia entra, assim, na 
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http://alademim.blogspot.pt/2010_09_01_archive.html 
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ti?» ou «É pôr em questão o lugar do leitor». Que estratégias utilizar? Penso que o ensino 

do texto poético não deve seguir uma linha muito orquestrada – poesia é arte e, como 

tal, é assim que deve ser tratada. Citando o formador: «As estratégias normalmente de-

correm do próprio poema» porque «Ler é tomar contacto…» A propósito, cito o poeta 

José António Franco «por dentro das palavras há (…) um rio às vezes / sem margens nem 

pontes / nem vontade de parar.  

 Ler não é só caminhar sobre as palavras, ler é tomar contacto… Detetar que a 

linguagem poética é uma de linguagem de intensidade «pede-se que todo o corpo esteja 

alerta, as sensações despertas».  

 O ensino do texto poético pode abrir um mundo de oportunidades educativas - 

tendo em conta a sua especificidade e o seu valor intrínseco e instrumental - se se perce-

ber que terá de acontecer num ambiente em que os sentidos (todos) têm que estar pre-

sentes e que valores importantes na relação ensino-aprendizagem terão que estar em 

evidência, como, o respeito pelo sentir do outro, a criticidade, o processo de construção 

– reconstrução… Compreender que é um processo exigente e complexo, mas provoca 

também uma grande satisfação e enriquecimento pessoal.  
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A LEITURA E ESCRITA CRIATIVA NA ESCOLA E COM A BIBLIOTECA 
 

Rosa Maria Teixeira Pereira  

 
 

 O ptei por me debruçar sobre o tema desenvolvido na segunda sessão, “A leitu-
ra e escrita criativa na escola e com a Biblioteca”, especialmente pelo facto de ser professora 
de Educação Especial, e, neste momento, a desenvolver a minha atividade com alunos por-

tadores de deficiência mental e alunos portadores de perturbações do espectro do autismo, 
com os quais é difícil a utilização e o trabalho com textos poéticos.  

 No caso dos alunos com deficiência mental, estes possuem, na maioria dos casos, 
um domínio muito incipiente do processo de leitura escrita, pelo que os exercícios realiza-
dos, ao longo da sessão, e as pistas sugeridas, constituem uma valiosa ajuda, no trabalho 
quotidiano com estes alunos. Desde então, tenho recorrido aos jogos de palavras e às canti-
lenas de tradição oral, às quais os meus alunos têm aderido com interesse, tendo mesmo 
realizado alguns progressos ao nível da escrita, pelo facto de se sentirem aliciados pela mu-
sicalidade das palavras “ditas”, estando, assim, mais motivados para a escrita.  

 Relativamente aos alunos portadores de espectro do autismo, com um desenvolvi-

mento cognitivo normativo, o trabalho com o texto poético é praticamente inglório, sendo, 
em meu entender, questionável a sua obrigatoriedade nos programas para estes alunos. Os 
jovens com este espectro não possuem, na sua maioria, capacidade para descodificar metá-
foras ou expressões idiomáticas, revelando, por isso, enormes dificuldades e, em muitos 

casos, absoluta incapacidade para a compreensão das mensagens implícitas nos textos poé-
ticos. Tendo em conta que o seu entendimento dos textos é absolutamente linear, este tipo 

de textos não faz qualquer sentido para eles, sentindo-se frequentemente frustrados e an-
gustiados, causando, por vezes, situações de grande instabilidade emocional, que os preju-
dicam seriamente no seu processo de ensino/ aprendizagem. Contudo, com estes alunos 

resulta, de forma um pouco mais positiva, a utilização de imagens e a sua descrição e poste-
rior construção de textos, que é o que tenho praticado com eles e tem sido acolhido de for-
ma mais satisfatória. 

 Nesta formação, a poesia foi abordada de forma “solta e desempoeirada” rompendo 
com a forma séria e quase circunspecta, com que, infelizmente, a poesia é normalmente 
tratada. Ora sendo eu uma apreciadora de poesia, sempre a utilizei e utilizarei na minha 
prática pedagógica. Passarei a dar mais relevância ao seu aspeto lúdico, pois aprendi, nesta 
formação, que este é muito importante para motivar e levar os alunos a aprenderem e gos-
tarem de poesia. Certamente continuarei, cada vez mais, a motivá-los para a magia da poe-
sia!  

 Gostaria de referir, também, que, ao longo desta formação, pela forma como a poe-
sia foi tratada, pensei, por diversas vezes, na seguinte frase da poetisa amarantina Maria da 
Conceição Bacelar:  

 “O que Deus fez de mais perfeito ao criar, foi o direito de sonhar”. 
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Etapas do processo na Escrita criativa 
 Sílvia Olinda Araújo Teixeira 

 
 

“Todas as coisas têm o seu mistério, e a poesia é o mistério de todas as coisas."  
Federico Lorca 

 A  poesia tem vindo a ser esquecida e posta de parte dando prioridade a coisas mais importantes e mais 
sérias, a nível escolar.  

 Enfatiza-se, então, a necessidade dos educadores, principalmente nas idades mais jovens, criarem o hábito 
de ler, ouvir e trabalharem com poesia na sala de aula ou fora dela, pois o aluno só cria o hábito se este for iniciado 
desde de muito cedo.  

 “O objetivo não é transformar os discentes em grandes escritores de poemas, até porque é preciso ter dom 
para esta arte, mas sim transformá-los em leitores aptos a interpretar e compreender o que o poeta quis transmitir 
por meio dos versos, além de propor que os educandos não percam a poesia que nasce neles desde quando as mães 
cantavam cantigas de ninar para que dormissem e depois quando brincavam de cantigas de roda, adivinhas, trava 
línguas etc..” (Luciana Cláudia de Castro Olímpio, 2008)  

 “Considerando que uma boa leitura depende da compreensão do leitor, torna-se necessário construir um 
caminho que leve a criança à exploração e interpretação da informação contida nas suas leituras. Deste modo, a 
ilustração conquistou um vasto território, na atualidade, sendo fundamental que se percecione esta nova forma de 
ilustrar, para que as leituras sejam mais ricas e proporcionem um maior conhecimento nos leitores.” (Cláudia San-
tos 2012)  

 As ilustrações não devem servir apenas para decorar o texto ou redundar o seu conteúdo, mas, devem ceder 
informação extra que pode, ou não, servir para completar a história.  Pressupõe-se que a leitura não nasça esponta-
neamente (e nem se compra em grandes superfícies comerciais), logo é necessário estimular de forma inovadora e 
com estratégias renovadas quer a leitura, quer a escrita.  

 Desse modo é imperativo que se dê importância à escrita criativa de modo a que cada um de nós de azo à 
sua criatividade e dessa forma tenha um melhor acesso à leitura e interpretação, neste caso, da poesia.  

 Sendo assim a temática que mais me interessou foi a temática relativa às várias etapas do processo na Escri-
ta Criativa.  

É muito importante que tomemos consciência dos passos necessários para desenvolvermos um processo 
criativo. Podemos partir de um poema base, uma imagem, uma frase, uma ideia ou um tema. Após a leitura, audição 
ou visualização é feita uma interpretação, onde todas as ideias e perceções são tidas em conta e tomadas como ver-
dadeiras desde que devidamente justificadas. São apontados todos os tópicos emergentes dessa interpretação e em 
seguida é feito um “brainstorming” de ideias, palavras e imagens mentais.  

 Duas das formas mais interessantes e, digo até, engraçadas de trabalhar esta tempestade de ideias na poesia 
e na criação poética são o jogo “Cadáver esquisito” e a associação de palavras e ideias diversas.  Com o jogo 
“Cadáver esquisito” de início o resultado pode não ser o mais animador, todavia com o tempo e a prática podem sair 
produtos finais muito bons.  

 Este é um jogo que eu própria já joguei quando estudante, começávamos com palavras para formar uma 
frase final e depois de muita prática já fazíamos textos completos onde cada aluno do grupo escrevia uma frase. Par-
tíamos de um tema para podermos ter um fio condutor e depois só tínhamos de desenvolver uma frase. A ideia ex-
pandiu de tal forma que já o fazíamos nos intervalos só por puro prazer de ver o resultado final.  
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A associação de palavras e ideias é uma prática interessante porque para além de estimular o pensamento faz com 
que se possa sair da caixa, da barreira do dito “normal”.  

 Não é preciso acertar logo. É justamente a vontade de acertar à primeira que “emperra” o pensamento. So-
mos livres de escrever e apagar o que quisermos, mudar tudo de lugar... O que é fundamental é não ter medo...  

Com esta técnica podemos procurar a ideia, a palavra correta para podermos utilizar em determinado ponto da nos-
sa escrita. É uma forma de limarmos as arestas do trabalho e em conjunto (toda a turma, pequeno grupo ou apenas 
professor e aluno) descobrirmos aquela palavra especial que transmite o que queremos dizer na exatidão, mas que 
também dá o ritmo, ou rima necessários.  

 Mesmo depois de feito o trabalho pode haver sempre algo que nos escapou, um pensamento que ficou mal 
transposto, uma ideia que não era “bem aquilo”, uma palavra que não diz exatamente o que pensávamos que poderia 
dizer naquele lugar…O bom do trabalho de depuração é exatamente limpar o texto, a poesia, de pequenas manchas, 
de intrusos ou mesmo de nexo semântico.  

A poesia dá-nos a liberdade de podermos fazer dela o que queremos já que não existem regras de semântica 
que têm de ser cumpridas, às vezes nem mesmo a sintaxe tem de ser cumprida dado que ela (a poesia) não se rege 
pelas mesmas regras da prosa e por vezes é mesmo aquela troca de palavras, do local onde se encontram, que faz to-
do o sentido na ideia geral do nosso poema, mas não faz qualquer sentido no mundo real.  

 “Para amenizar os problemas do distanciamento, de interpretação e de compreensão poética, é necessário 
que o professor compreenda que o ato de interpretar uma poesia não pode ficar restrito a sua forma de 
apresentação sobre uma página, ou seja, como ocorre a disposição das palavras, dos versos, das rimas e 
das estrofes, e nem somente pelos questionamentos apresentados nas atividades de interpretação propos-
tas pelos livros didáticos, pois as perguntas são impressionistas.” Assim afirma Micheletti (2001, p. 22):  

 Conforme Elias José (2003, p. 101), “ser poeta é um dom que exige talento especial. Brincar de poesia é uma 
possibilidade aberta a todos.” Então, se todos podemos brincar de poesia, por que não trabalharmos a poesia de for-
ma lúdica? Esta é uma questão que se coloca e que tem a resposta nestes mesmos jogos para a criação de uma escrita 
criativa.  

 Nesta formação toda a questão da poesia, de ler poesia (de ensinar poesia) foi muito bem abordada e expla-
nada. Desde os conteúdos mais teóricos de noções e informação até à forma pratica de ler e criar poesia.  

Uma formação que de certeza poderia trazer ainda mais benefícios não fosse o caso de ter tido pouca duração.  

 De qualquer forma a semente da poesia foi lá deixada e com alguns destes métodos e atividades podemos 
fazê-la brotar e crescer, dentro de nós porque “... se o professor não se sensibilizar com o poema, dificilmente conse-
guirá emocionar seus alunos.”, e dentro dos nossos discentes.  

 Em suma toda a formação foi gratificante e edificante.  

“A poesia sensibiliza qualquer ser humano. É a fala da alma, do sentimento. E precisa ser cultivada.”  

Afonso Romano de Sant’Ana 
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Toda a poesia é luminosa 
Susana Alice Teixeira Morais Alves 

 

 

 A  temática selecionada foi a escolhida, pois foi importante para relembrar a 

importância da utilização da poesia em contexto de sala de aula, já que por vezes pode 

ser um pouco esquecida. 

 “…Explorar a poesia no contexto educativo do pré-escolar é o tema mais sedu-

tor, óbvio e pertinente que nos pareceu abordar. Este contexto educativo é re-

cheado, diríamos até invadido pela poesia, desde cedo. Nestes espaços educati-

vos as crianças jogam, cantam, brincam com a poesia. Do seu quotidiano faz par-

te uma imensidão de textos e jogos poéticos, que ajudam na integração e desen-

volvimento global e linguístico da criança.” (Maria Ribeiro, 2012:p.18). 

Tendo em conta o que é referido acima e sendo que as crianças em idade pré esco-

lar se encontram em fase de aquisição e desenvolvimento da linguagem, o jardim de in-

fância considera-se um contexto facilitador destas aprendizagens, devendo proporcionar 

às crianças o contacto com as mais variadas formas de expressão oral e nesta perspetiva 

surge o trabalho com a poesia.  

 Assim, a poesia, neste caso específico a poesia infantil, é um texto que por si só 

atrai bastante as crianças pelo seu caráter lúdico, “mágico” e muitas vezes “engraçado”. 

A poesia estimula o imaginário das crianças, levando-as a expressar desejos, sentimentos 

e descobrindo que se pode brincar com as palavras, promovendo assim o interesse pela 

leitura e escrita. Pelas suas características específicas, como o ritmo e as rimas, é um tex-

to que desenvolve não só a capacidade linguística, através do jogo de palavras, mas tam-

bém a capacidade auditiva, através dos sons que são produzidos, sendo também de fácil 

memorização, “Textos em que a exploração lúdica, jogo de sons, ritmo e musicalidade 

fazem parte da atividade poética proporcionando momentos de alegria e descontração 

resultando, desta forma, a sua abordagem no desenvolvimento da criatividade, sensibili-

dade, espírito crítico, que levem, ao aperfeiçoamento na comunicação…” (Maria Ribeiro, 

2012; p.33)  

 Como referi, a importância da poesia na escola, neste caso, no jardim de infância 

é indiscutível, uma vez que permite ajudar na aquisição e desenvolvimento da lingua-

gem, que nesta altura está numa fase muito importante, estimula também a imaginação, 

a criatividade e a expressão.  

 No entanto, e tendo em conta a especificidade deste tipo de texto, para ser tra-

balhado na escola, o Educador tem de gostar também de poesia podendo e devendo utili-

zar estratégias que captem e cativem a atenção das crianças. Assim, o Educador deve 

preparar bem a leitura do poema e deve recriá-lo com emoção, com expressão, deve 

“interpretar” o poema, uma vez que se trata de crianças muito pequenas, que ainda não 

sabem ler e por isso vão conhecer o poema através do que estão a ver e a ouvir. A forma 
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como o poema chega às crianças pode ser um fator determinante para que estas gostem 

ou não do poema e de futuro se tornem bons leitores.  

 Assim, por exemplo, no jardim de infância pode-se cantar um poema, pode-se 

fazer uma dramatização do poema, utilizando adereços diferentes de modo a estimular a 

fantasia, fazer trabalhos plásticos relacionados com o que ouviram e o poema pode ser 

mesmo um ponto de partida para se trabalharem vários assuntos. Pode-se também ler o 

poema com entoação diferente nas palavras e depois também explorar as características 

do próprio poema, procurar as rimas e posteriormente encontrar outras palavras que 

rimem com elas e inventar até pequenos poemas com as crianças mais velhas. Desta for-

ma se consegue demonstrar que a poesia no Jardim de Infância é transversal a várias 

áreas de conteúdo contempladas nas Orientações Curriculares. 

 Penso que desta forma, as crianças serão estimuladas e, se sentirem prazer na-

quilo que estão a fazer, com certeza que se tornarão leitores de poesia. 

 Por fim, de referir que sendo as crianças em fase pré escolar, crianças muito pe-

quenas e que ainda não sabem ler, a ilustração que acompanha os poemas é bastante 

importante e fundamental, até. As cores, os desenhos captam a atenção, desenvolvem a 

sensibilidade estética, o espírito crítico e mesmo a criatividade. 

 Independentemente da função que a ilustração tem num determinado texto, 

ajuda as crianças a “ler” o poema de uma forma diferente, através de indícios, sinais e 

símbolos. 

Conclusão 

 Penso que a formação foi bastante importante pois, como já referi, veio relem-

brar a importância de trabalhar a poesia com as crianças. Deu-nos novos conhecimentos 

e ferramentas para que possa ser trabalhada de uma forma diferente e talvez com mais 

sentido para as crianças pois, a poesia desenvolve diversas competências e por conse-

guinte forma leitores mais criativos, mais críticos e mais autónomos. 
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A LEITURA E ESCRITA CRIATIVA NA ESCOLA E COM A BIBLIOTECA 
Maria de Fátima Costa Jorge 

 

 A  motivação dos alunos para o processo do ensino – aprendizagem da poesia não é 

a melhor. Por isso, o tratamento da poesia na escola deve ser um processo iniciado em idades 

prematuras e com etapas diferenciadas, em conformidade com as fases de desenvolvimento e 

com procedimentos adotados a essas fases. O contacto com a poesia deve ser regular e continu-

ado, provocado, abundante, variado e não se deixar intimidar com as supostas questões de difi-

culdade, desenvolver uma dinâmica de audição e leitura, valorizar a pedagogia do imaginário. 

 “Toda a poesia é luminosa e esta só acontece quando uma emoção encontra o seu 

pensamento e este se materializa nas palavras”. Entre outras reflexões, esta foi aquela que 

mais me sensibilizou. Assim, o importante é sentir, cheirar, despoletar sentimentos. Daí a 

importância de se saber ler, saber ouvir um poema, um texto.  

 Falar de poesia é falar de ritmo, rima, recursos estilísticos que excitam os nossos 

sentidos, fazendo-nos sonhar, pensar e mesmo verbalizar aquilo que sentimos. Importa 

que um poema seja ouvido, depois lido ou dito, mas não devem ser desperdiçadas as opor-

tunidades para posterior manipulação individual e consciente dos sons: articular as pala-

vras, descobrir os segredos da construção e da estruturação fónica dos seus elementos.  

 O ato de dar voz ao poema desenvolve capacidades cognitivas e exerce um pode-

roso efeito estabilizador emocional e, por isso mesmo, pode prevenir muitos dos desequilí-

brios afetivos que, tantas vezes, são geradores de indisciplina e agressividade.  

 A leitura de um poema ajuda o leitor a descobrir-se a si próprio e a conhecer os 

outros. A poesia é a linguagem que ninguém fala, mas que toda a gente compreende, pois 

cada um faz a sua análise e a sua interpretação, isto é, cada um sente à sua maneira.  

 A poesia torna-nos mais sãos, mais abertos aos outros. Assim sendo, a apetência, o gos-

to para a poesia deve ser cultivado, incentivado desde cedo, para que as nossas crianças, os nos-

sos jovens se tornem melhores, mais ativos, mais criativos e mais atentos. De facto, a palavra 

poética suscita emoção e essa fica dentro de nós, faz-nos crescer. Por isso, desde bem cedo, será 

fundamental colocar o jovem “aprendiz” em contacto com o poder evocativo da palavra, gritar 

mais alto e crescer por dentro. Quando o adulto participa neste crescimento, também ele cresce 

e sente o prazer no seu tributo na edificação daquele “ser”.  

 Embora, tenhamos hoje várias ferramentas à nossa disposição, é importante conhecer-

mos outros recursos para melhor conseguirmos responder às expectativas dos alunos e cativá-

los para melhor "levarmos a bom porto" a nossa tarefa.  

Esta ação tornou-me, assim, numa docente mais reflexiva sobre o que faço, o modo como faço. 

 Ser professor hoje é aprender o máximo que se puder acerca do mundo, dos outros e de 

si próprio, ajudando os outros a fazer o mesmo. 
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