Referencial de aprendizagens associadas
ao trabalho das bibliotecas escolares
na Educação Pré-escolar e no Ensino Básico

• Numa época marcada pela informação e pelo digital, é necessário
desenvolver metodologias adaptadas às necessidades de aprendizagem
dos alunos que são agora muito diferentes das que eram no século XX.
• A biblioteca escolar deve ser capaz de dar resposta a estas
necessidades e de promover a mudança, com intervenção em áreas
tradicionais e em áreas que emergem do uso massificado das TIC e que
exigem novas literacias.
• A função educativa da escola é agora mais abrangente tendo de
associar ao currículo novas e múltiplas competências.
• Esta função realizarealiza-se através da criação de novos ambientes de
aprendizagem, da integração dos recursos da biblioteca escolar e da
exploração e uso informado das tecnologias.

• Desenvolver as literacias essenciais à aprendizagem e à formação dos
alunos na sociedade do conhecimento.
• Integrar o papel da biblioteca escolar e a ação do professor bibliotecário
na promoção e melhoria dos níveis destas literacias.
literacias.
• Associar a leitura, o uso das TIC, dos diferentes media e a pesquisa e
trabalho com a informação, em situações de aprendizagem curriculares ou
extracurriculares, através da articulação biblioteca escolar/ professor.
• Dotar a biblioteca de um instrumento que oriente as suas práticas e
contribua para o alargamento do seu papel, influência e impacto no sucesso
educativo..
educativo

• Dar voz e expressão prática às orientações e linhas de investigação
existentes na área e aos pareceres e propostas dos especialistas ouvidos

Literacia da Leitura
Literacia dos Média
Literacia da Informação
Conhecimentos/ Capacidades
Atitudes/ Valores
•

Curricular e Extra curricular
Disciplinar e Transdisciplinar
•

(por nível/ ciclo de ensino)

• Aplicação piloto num conjunto restrito de escolas de diferentes níveis de
ensino, previamente identificadas
• Identificação da biblioteca escolar e professor(a) bibliotecário(a)
responsável, afetos à experimentação do Referencial
• Envolvimento de uma única turma e respetivo(s) docente(s) por escola
• Exploração com a turma de uma área específica do Referencial

• Alinhamento com os objetivos educativos e curriculares da escola,
associando a sua implementação às atividades letivas ou a projetos ou
programas em desenvolvimento, através da cooperação com os docentes
ou outros intervenientes
• Relação com as aprendizagens preconizadas pelos documentos e
orientações curriculares existentes a nível nacional: programas de educação
e ensino, metas de aprendizagem e metas curriculares
• Integração das competências de literacia do referencial, associadas à
leitura, ao uso das TIC e de diferentes media e ao trabalho de pesquisa e
uso da informação na vida pessoal e social, na aprendizagem escolar e na
obtenção de conhecimento
• Inclusão da biblioteca nas estratégias formativas e de ensino/
aprendizagem por parte da escola

•

Análise dos curricula, PEE, PAA e PCT

•

Leitura conjunta das tabelas do referencial da área a trabalhar

• Seleção dos indicadores do referencial adequados às atividades/
projetos
•

Planificação das atividades/ projetos onde o referencial vai ser testado

• Identificação e criação/
criação/ adaptação de ferramentas, recursos e
instrumentos de avaliação a utilizar
•

Realização das atividades/ projetos

•

Monitorização e avaliação das aprendizagens

- Apoio à identificação dos intervenientes, mobilização,
desenvolvimento e avaliação do projeto

- Articulação com a Direção e o CIBE
- Apresentação do projeto às estruturas pedagógicas
- Planificação, implementação e avaliação dos processos e
resultados de aprendizagem
- Recolha de informação a ser usada na melhoria do referencial
- Divulgação sistemática do projeto e dos seus resultados

(em colaboração com o PB)
- Apropriação do referencial; planificação, implementação e
avaliação dos processos e resultados de aprendizagem

- Adesão, participação e avaliação das atividades

- Conhecimento e valorização do projeto e dos seus resultados
- Apresentação de sugestões

•
- Colaboração e acompanhamento das diferentes fases do projeto.
Recolha de informação e comunicação
•
- Monitorização do processo, análise e aplicação dos dados
obtidos no teste, com vista à melhoria do referencial.

• Aumento dos índices de leitura
• Melhoria das competências dos alunos nas áreas identificadas no
referencial e que se relacionam com o trabalho e ação da biblioteca escolar.
•

Coerência e qualidade dos atos e atividades educativas a desenvolver.

• Exploração de novos contextos e práticas de ensino e aprendizagem
sustentados em experiências colaborativas de trabalho e avaliação
conjuntas.

• Uso de novas ferramentas e tecnologias. Integração e uso da informação
em situações diversificadas de aprendizagem e de construção do
conhecimento.
• Integração, sustentabilidade e impacto da biblioteca escolar na escola e
na formação e melhoria das aprendizagens dos alunos.
• Reconhecimento da importância do projeto e das potencialidades do
referencial na melhoria das aprendizagens por parte da direção e dos
órgãos de gestão pedagógica
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