Vivemos um momento em que o sistema educativo, em geral, e cada escola, em particular, sentem a
necessidade de orientar a sua ação para o reenquadramento que se impõe após a travessia do período
particularmente difícil e exigente que a pandemia covid-19 ocasionou em todos os setores da
sociedade.
Após uma experiência educativa em que o formato digital se converteu num mecanismo absoluto e
imperativo de concretização das atividades de ensino e aprendizagem, a retoma do trabalho escolar em
regime presencial, ao mesmo tempo que recupera o sentido de pertença ao espaço de formação,
crescimento e convívio que a escola é, também obriga os agentes educativos a refletir sobre os efeitos
(tanto os eventuais benefícios como as inevitáveis perdas) que a mudança súbita no paradigma de
trabalho provocou. Essa análise implicará, em diferentes níveis de decisão, o desenho de um plano de
consolidação das aprendizagens que permita reequilibrar objetivos, expectativas, processos e
resultados.
A biblioteca escolar pretende assumir-se, neste esforço, como um recurso que viabilize uma
recuperação ativa das modalidades de aprendizagem não digital que o contexto de pandemia
secundarizou e urge agora trazer para primeiro plano, reconduzindo os recursos digitais à função
complementar que lhes compete desempenhar. Com esta iniciativa, a Rede de Bibliotecas Escolares
(RBE) atribui às bibliotecas escolares um papel central na diversificação das atividades de consolidação
curricular, privilegiando a mobilização dos suportes impressos (com o livro à cabeça) e o acesso a
recursos de aprendizagem existentes na comunidade local de que os alunos se viram afastados por
força do confinamento e com os quais urge reatar laços.
Pretende-se que as bibliotecas escolares possam, com os recursos disponibilizados nesta iniciativa,
recentrar o seu trabalho no valioso corpo que é o seu acervo e injetar energia nas dinâmicas de
articulação com a comunidade que desde há muito caracterizam a sua ação. Propondo atividades
como projetos de leitura, sessões com agentes culturais, deslocações a espaços vivos da comunidade,
eventos em torno do livro, sessões de projeção e comentário de filmes ou a organização de exposições
temáticas, as bibliotecas escolares estarão a cumprir o papel insubstituível que lhes compete num
momento crítico da vida das instituições educativas.
Apresentação de propostas
Podem candidatar-se ao financiamento de projetos de consolidação das aprendizagens as escolas
da rede de ensino público integradas na RBE.
As propostas, a formalizar em questionário próprio, disponibilizado no Sistema de informação da RBE,
acessível em WWW: <URL: https://www.rbe.mec.pt/si>, deverão ter em consideração os aspetos
seguintes:
a) as atividades a desenvolver devem centrar-se exclusivamente nas aprendizagens relativas ano
letivo 2020/ 2021;
b) o apoio financeiro a atribuir terá um limite máximo de 750,00 EUR (setecentos e cinquenta euros),
sendo elegíveis as despesas com a aquisição de fundo documental, transportes, serviços e
consumíveis;
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c) a afetação de bens e serviços ao projeto deve ser equacionada, exclusivamente, numa lógica de
suporte às ações/ atividades que se pretendem implementar.
Prazo
A apresentação dos projetos decorre de 01 a 25 de junho de 2021.
Critérios de seriação
As propostas apresentadas serão selecionadas, tendo em consideração os critérios seguintes:
a) qualidade global das ações/ atividades a desenvolver e o seu efetivo contributo para a
consolidação das aprendizagens;
b) envolvimento de instituições e parcerias locais (autarquias, bibliotecas municipais, associações
culturais e recreativas, outras) nas ações/ atividades a implementar;
c) participação da direção do agrupamento/ escola, autarquia e/ou outras instituições no
cofinanciamento da proposta;
d) escolas que integrem o programa Territórios Educativos de Intervenção Prioritária.
Publicitação das propostas selecionadas
A lista das propostas selecionadas para apoio será divulgada no portal da RBE, disponível em WWW:
<URL: https://www.rbe.mec.pt>.
Informações
Mais informações sobre a apresentação das propostas (re)ler com a biblioteca poderão ser solicitadas,
por correio eletrónico, para re.ler@mail-rbe.org
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