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Data de realização: 12 de outubro de 2020 a 2 de julho 2021, quinzenalmente.

Local: BE das Escolas do 1º ciclo de Arganil, Coja, Pombeiro da Beira, Pomares, S.
Martinho da Cortiça e Sarzedo

Público Alvo: Alunos do pré-escolar e do 1.º CEB (492 alunos)

Objetivos: Colaborar com os professores na criação de hábitos de leitura fazendo
a ligação entre a leitura de aprendizagem e a leitura por prazer, criando leitores
para a vida. Prestar apoio técnico aos professores responsáveis pelas BE;
colaborar na arrumação das bibliotecas, criando as condições para o incentivo
ao empréstimo domiciliário.

Avaliação: Foram recolhidos 29 questionários abrangendo todos os
professores/educadores.



 Apoio técnico/apoio ao intervalo
 Arrumação/organização dos livros nas estantes;

 Empréstimo e devolução de livros;

 Substituição da sinalética de estante e prateleira na BE de Pombeiro da Beira, 

S. Martinho da Cortiça, Sarzedo e Côja bem como a arrumação do fundo documental;

 Reorganização do fundo documental da Biblioteca Escolar do Sarzedo;

 Destaque de sugestões de leitura/novidades e exposição de trabalhos efetuados 
pelos alunos;

 Restauro de livros: 47 documentos no total. 



Catalogação de documentos das BE do 1º Ciclo e JI 

pelos Técnicos da BMA - Julho de 2020 a Julho de 2021

Bibliotecas Escolares
Novos exemplares de

livros já existentes Novos livros

BE de Arganil 22 37

BE de Sarzedo 22 44

BE de S. Martinho da Cortiça 6 12

BE de Pombeiro da Beira 6 13

BE de Pomares 2 6

BE de Coja 6 7

EB 2, 3 Prof. Mendes Ferrão Côja 11 36

Total: 230



 “Histórias em viagem com a Biblioteca na Bagagem”
 Hora de conto nas salas de aula, com a leitura de histórias, partilha de livros e apresentação

de sugestões de leitura. Atividade dirigida aos alunos do 1º e 2º ano de escolaridade;

 As turmas sendo mistas na EB1 de Sarzedo, Pombeiro da Beira e Pomares assistiram à
atividade.

 “Empréstimo domiciliário”
 Atividade dirigida às turmas dos 3º e 4º anos. Tendo em consideração o plano

de contingência das BE´s, os alunos deslocaram-se à biblioteca escolar para proceder à escolha e
requisição de livros para levarem para casa.

 Foi possível fazer o empréstimo domiciliário às turmas do 2º ano durante o apoio ao
intervalo.

 De salientar que os alunos do 1º ano tinham disponíveis os sacos da leitura.



“Pais e filhos: livros e ternura”

 Serviço de leitura destinado aos alunos que frequentam o pré-escolar e 1º ano.

 As Bibliotecas Públicas facultaram o saco da leitura que contém livros para

os pais/família. Através de um serviço de referência personalizado, as técnicas do SABE

preparam livros que vão ao encontro dos gostos e interesses da família, e o livro para a criança.

PONTOS DE RECOLHA E DEVOLUÇÃO DE LIVROS

EB de Arganil EB de Coja EB de Sarzedo EB1 de S. Martinho da Cortiça EB de Pombeiro 

da Beira

EB1 de Pomares

Pré-escolar 

1º A e 1º B de Arganil

Pré-escolar 

1º Ano 
Pré-escolar 1º Ano Pré-escolar 1º Ano 

Pré-escolar

1º Ano
Pré-escolar 1º Ano

Biblioteca Municipal de 

Arganil

Biblioteca Alberto 

Martins de Carvalho
BMA

Sala de 

Aula

Cabides das 

crianças

Sala de 

Aula

Biblioteca 

Escolar

Cabides das 

crianças

Biblioteca 

Escolar



SABE
Apoio/atividades

Bibliotecas Escolares – 1º Ciclo e Pré-escolar
Número de sessões

Arganil
S. Martinho 
da Cortiça Sarzedo

Pombeiro 
da Beira Coja Pomares

Total
das sessões

Apoio técnico/apoio ao
intervalo

18 18 17 17 18 17 105

Pais e filhos: livros e
ternura

90 54 51 17 54 17 283

Histórias em viagem com a
Biblioteca na bagagem

60 30 28 14 30 14 176

Empréstimo domiciliário 72 36 34 17 36 17 212

Total de sessões por 
Biblioteca

240 138 130 65 138 65 776

As várias faces da leitura: 
As turmas interessadas poderiam assistir à hora do conto no auditório da BMA 

sendo necessário fazer marcação prévia. Contudo, não houve agendamentos.



Empréstimo de documentos nas BE do 1º Ciclo /JI

Com o apoio dos Técnicos da BMA – dados PRISMA

BE’s Domiciliário
Salas de 

aula
Interbibliotecas

Outras 
instituições

Total

BE de Arganil 765 3 1 0 769

BE de Sarzedo 460 46 2 0 508

BE de S. Martinho da Cortiça 359 11 0 0 370

BE de Pombeiro da Beira 72 4 0 0 76

BE de Pomares 67 0 0 0 67

BE de Coja 580 32 4 18 634

Total: 2303 96 7 18 2424



Escolas / Turmas

Número de sacos 

preparados 

Pontos de recolha

Sacos
levantados 

Número de 
livros 

requisitados

Arganil
Pré-escolar 61 37 76

106 2121º Ano 118

Sarzedo
Pré-escolar 69 44 144

1º Ano 93 93 192

S. Martinho da 

Cortiça

Pré-escolar 122 122 244

1º Ano 90 90 180

Pombeiro da Beira
Pré-escolar 45 45 90

1º Ano 14 14 28

Coja
Pré-escolar 35 6 12

1º Ano 24 14 34

Pomares
Pré-escolar 77 77 119

1º Ano 43 43 86

Total 791 87,4% 1417



 Constatámos:

 Excelente colaboração dos educadores e professores na divulgação do serviço;

 Os docentes comunicavam às crianças e famílias que estavam disponíveis os sacos com livros
“Pais e filhos livros e ternura” nos diversos pontos de recolha;

 Divulgação realizada pelas Técnicas nas salas do 1º ano durante a atividade “Histórias em
viagem com a biblioteca na bagagem” junto dos alunos e professores. Em muitas ocasiões os
alunos escolhiam os livros que queriam receber;

 Número significativo de empréstimos e pessoas que vieram à Biblioteca Municipal levantar os
sacos;

 As mesmas famílias por diversas vezes levantaram o Saco da leitura;

 Verificámos que algumas das crianças/famílias que levantaram o saco de livros nas Bibliotecas
Públicas familiarizaram-se com o espaço e com frequência visitam a sala infantil com os filhos,
usufruindo dos livros, da leitura e os serviços que a Biblioteca Pública disponibiliza.

 Contudo, verificámos que 72,5% de alunos/famílias nunca levantaram os Saco da leitura
durante o ano letivo nas Bibliotecas Públicas (Dados que incluem crianças que frequentam o
pré-escolar de Arganil, Sarzedo e Côja e 1º ano da EB 1 de Arganil e Côja).



 A atividade “Histórias em linh@” dirigida aos alunos do pré-escolar a
frequentar a escola de acolhimento da EB1 de Arganil e que teve como
objetivo contribuir para a promoção do livro e da leitura.

 Em colaboração com a Professora Arminda Ramos, enviámos,
semanalmente, uma história gravada em vídeo, pelas técnicas do SABE, a
incluir na atividade intitulada “Hora do Conto – Partilhas em Linh@”.



SABE – Qualidade do trabalho desenvolvido                        
1 2 3 4 5 Comentários dos Professores / Educadores

1 - Interesse 

pedagógico 

das atividades 

desenvolvidas

* 5 docentes não classificaram

2 6 16

- As obras escolhidas e apresentadas têm sempre uma temática pertinente e
adequada ao momento no ano letivo - Prof. Anabela Sêco, EB1 Sarzedo.

- Todas as obras lidas e exploradas estavam de acordo com o nível da turma (1ºAno)
e foram devidamente relacionadas com algum aspeto pedagógico e/ou
desenvolvimento cívico – Prof Alice Abrantes, EB1 Sarzedo.

- Muito pertinente para o desenvolvimento do gosto pela leitura e pelos livros - Prof.
Eugénia Salgado, EB1 Arganil.

- As atividades são sempre escolhidas de acordo com a faixa etária das crianças.
- Ao longo do ano foram dinamizadas várias atividades de grande interesse
pedagógico e adequadas aos conteúdos programáticos. Boa
articulação/colaboração – Prof. Manuela Silva, EB1 Arganil.

- A responsável pela biblioteca escolar, teve sempre o cuidado de adaptar as
atividades aos conteúdos que estavam a ser desenvolvidos na sala.
- As atividades desenvolvidas despertaram o interesse das crianças e foram
pedagogicamente adequadas - Ed. Susana Peres, JI Pombeiro da Beira

- Durante o presente ano letivo, não é possível avaliar as questões 1 e 2, por não ter
sido dinamizadas, dado que houve condicionantes por motivo do COVID. No
entanto, os alunos apreciaram bastante as atividades promovidas pela biblioteca
com os escritores e ilustradores.
- Foi desenvolvida uma atividade durante o ano - Ed. Margarida Rego, Sarzedo.

- Só foi realizada uma atividade na qual as crianças manifestaram interesse.
- Não houve atividades - Ed. Gina Miranda, JI Pomares.

- Não posso responder uma vez que este ano a sala 1 do JI de Coja não teve estas
atividades.



SABE – Qualidade do trabalho desenvolvido

1 2 3 4 5 Comentários dos Professores / Educadores

2 - Qualidade na 

execução das 

atividades 

desenvolvidas

* 5 docentes não classificaram

1 5 18

- As atividades revelaram preparação cuidada, boa adequação aos
conteúdos, foram diversificadas e criativas contribuindo para um grande
envolvimento e entusiasmo por parte dos alunos - Prof. Manuela Silva, EB1
Arganil.

-Boa relação com os alunos e professores - Prof. Eugénia Salgado, EB1 Arganil.

- As atividades têm sempre um bom ritmo de apresentação – Prof. Anabela
Sêco, EB1 Sarzedo.

-As atividades desenvolvidas foram pertinentes e enriquecedoras – Prof.
Alice Abrantes, EB1 Arganil.

- Os sucessivos confinamentos também condicionaram estas atividades -
Prof. Helena Pedroso, EB1 Arganil.

- Boa relação com as crianças, adaptando as atividades à faixa etária.

- A única atividade desenvolvida foi do agrado das crianças - Ed. Margarida
Rego, JI Sarzedo.

- Em virtude do contexto pandémico, não é possível avaliar este item, na
medida em que não houve atividades desenvolvidas.

- Não houve atividades - Ed. Gina Miranda, JI Pomares.

- A avaliação remete-se apenas para o desenvolvimento da atividade de
empréstimo domiciliário - Prof. Carla Gouveia, EB1 S. Martinho da Cortiça.



SABE – Qualidade do trabalho desenvolvido

1 2 3 4 5 Comentários dos Professores / Educadores

3 - Qualidade do 

apoio técnico 

prestado 
(empréstimo / 

tratamento técnico)

* 5 docentes não classificaram

8 16

- Muito prestável, muito interessada e sempre disponível.

- O empréstimo foi realizado apenas na Biblioteca Municipal.
Funcionárias sempre disponíveis na escolha e procura de obras
solicitadas.

- Mais uma vez foi realizado um “Excelente” trabalho demonstrando
profissionalismo e muita dedicação pessoal - Prof. Manuela Silva, EB1
Arganil.

- O apoio é muito bom e rápido em todas as situações, para pesquisar,
obras de apoio ao currículo, livros de interesse dos alunos - Prof. Anabela
Sêco, EB1 Sarzedo.

- Bom funcionamento na troca de livros - Ed. Gina Miranda, JI Pomares.

- O balanço geral do apoio prestado é positivo. Apenas registo que a
leitura quinzenal ao grupo do J.I. deveria ter sido retomada, no início
das atividades letivas presenciais. Penso que seria benéfico para todos,
tomando todas as precauções e respeitando o Plano de Contingência -
Ed. Susana Peres, JI Pombeiro da Beira.

- Tendo em conta o ano atípico motivado pela pandemia COVID19, o
empréstimo domiciliário foi feito na Biblioteca Municipal, não me
tendo sido dado feedback para avaliação - Ed. Margarida Rego, JI Sarzedo.



Em 16 dos 29 inquéritos os Professores e Educadores

consideraram que as actividades que o SABE desenvolve tem
um EXCELENTE interesse pedagógico.

Em 18 dos 29 inquéritos os Professores e Educadores
consideraram que a qualidade nas atividades desenvolvidas é
EXCELENTE.

Em 16 dos 29 inquéritos os Professores e Educadores
consideraram a qualidade do apoio técnico prestado de
EXCELENTE qualidade.



Concursos de Leitura



O concurso de Leitura “Lê melhor quem Lê mais” é uma iniciativa da Câmara Municipal de
Arganil através da Biblioteca Municipal, em parceria com o Agrupamento de Escolas de
Arganil e a Rede de Bibliotecas Escolares e tem como finalidade o desenvolvimento de
hábitos de leitura e destina-se a todos os alunos do 4.º ano do 1.º CEB do Agrupamento de
Escolas de Arganil.

Num formato diferente das edições anteriores, em virtude da Pandemia COVID, a final
deste concurso realizou-se em formato digital.

O concurso decorre em três fases:

 Primeira fase: decorre em sala de aula. Entre os concorrentes inscritos no concurso
passam à fase seguinte os três melhores classificados. Os docentes enviaram-nos os
nomes dos alunos.

 Segunda fase: Em anteriores formatos, esta fase realizava-se na Biblioteca da Escola. Os
concorrentes liam um excerto do livro escolhido enquanto eram filmados pelos técnicos
da Biblioteca Municipal.

 Dada a impossibilidade de nos deslocarmos às BE´s para proceder às filmagens, esta
eliminatória decorreu à distância. Articulámos com os docentes e após averiguadas e
salvaguardadas todas as condições de acesso a equipamentos informáticos bem como à
internet, os finalistas de cada turma gravaram as leituras em sua casa, tendo em
consideração as regras de funcionamento do concurso. As famílias prontamente nos
enviaram os vídeos dentro do prazo estipulado.



Final: nas edições anteriores eram visionados os três filmes realizados por cada turma.
O(a) concorrente cujo vídeo tenha sido mais pontuado é o representante da turma. E em
seguida o(a) representante da turma faz a apresentação do livro que leu.

Este ano, o júri reuniu antecipadamente e elegeu o finalista de cada turma tendo em
consideração os critérios de seleção.
No dia anterior, 22 de março, o Presidente do júri informou os concorrentes/docentes
dos resultados auferidos e indicou o nome dos vencedores/representantes de cada
turma que estarão presentes na final.

No dia da final, o(a) representante da turma fez a apresentação do livro que leu.
O vencedor foi aquele que obteve a pontuação mais elevada, no vídeo e na apresentação 
do livro. 

O júri reuniu presencialmente no auditório da BMA e os alunos, via webex, a partir da 
sala de aula.

Este ano inscreveram-se 72 crianças num universo de 81



Apesar de estarem previstos 1º, 2º e 3º lugar, 
resolveu-se por unanimidade, a atribuição 

de três primeiros lugares:

1º Prémio em ex-quo

Cristiana Castanheira - EB1 de Sarzedo

Maria Clara Marques - 4ºA - EB1 de Arganil

Simão Ribeiro - EB1 de Coja

Os prémios e certificados de participação foram entregues pelas Técnicas do SABE 
aos alunos vencedores nas respetivas escolas. 



Este concurso de Leitura é organizado conjuntamente pela Câmara Municipal / Biblioteca
Municipal / Agrupamento de Escolas / Bibliotecas Escolares. A final é da responsabilidade do
Município de Arganil. O concurso de leitura expressiva “Viver a Leitura” é direcionado a todos os
alunos dos 2º e 3º ciclos e tem como objetivos promover a leitura e o desenvolvimento das
técnicas de leitura em voz alta.

No dia 27 de abril, realizou-se a final que já tinha sido adiada por duas vezes, devido à situação
pandémica. Os alunos que realizaram as provas, a partir das escolas/Bibliotecas Escolares foram
apoiados pelas professoras Bibliotecárias.
Houve, ainda, a participação de dois alunos da EB23 de Côja, a partir de casa, por motivos de
isolamento profilático.
Os alunos do 9.º ano, agora a frequentar a Escola Secundária, dirigiram-se ao auditório da BMA e
participaram presencialmente na final do concurso.



2º ciclo

1.º Prémio

Íris Silva

2.º Prémio

Rodrigo Almeida  

3.º Prémio

Martim Santos  

3º ciclo

1.º Prémio

Guilherme Correia

2.º Prémio

Matilde Vaz

3.º Prémio

Margarida Marques

Os prémios e certificados de participação foram entregues, no dia 18 de maio, 
pela Dra. Miriella de Vocht e Professoras Bibliotecárias, nas EB 2,3 de Arganil,

EB 2,3 professor Mendes Ferrão - Côja e na Escola Secundária.







 Oferta de livros “Inês, a inventora de profissões”, da autoria de Pedro Seromenho,

a todos aos alunos que frequentam os 3.º e 4.º anos do 1.º CEB no Agrupamento de
Escolas de Arganil. Uma oferta da CIM - Comunidade Intermunicipal da Região de
Coimbra, desenvolvido no âmbito do projeto Realiza.te, que visa promover o sucesso
escolar, a equidade social, o emprego e a igualdade de oportunidades nos jovens.

 Este livro foi selecionado para a Fase Intermunicipal do Concurso Nacional de
Leitura e serviu de base ao encontro virtual com o escritor Pedro Seromenho.

A sessão solene decorreu na Escola Básica nº 1 de Arganil, 
na presença dos alunos e professores titulares dos 4.º A e 4.º B.



 Encontro das Técnicas da Biblioteca Municipal

com os alunos do pré-escolar do Agrupamento de Escolas de Arganil

 Encontro online com a contadora de histórias Elsa Serra, dirigido

aos alunos dos 1.º e 2.º anos de escolaridade (22 e 23 de março 2021).

 Encontro do escritor José Carlos Completo com os alunos dos

3º e 4.º anos, nas várias escolas do 1.º ciclo (22, 23 e 24 de março).

Durante a semana da leitura, contabilizaram-se 27 sessões de promoção do livro e da leitura 

e 522 presenças nas diferentes iniciativas.



- A colaboração da Biblioteca Municipal com a CPCJ de Arganil durante o
mês de abril, no âmbito da acão “abril - Mês da Prevenção dos Maus -
Tratos na Infância - Campanha do Laço Azul", através da leitura de
histórias alusivas à temática, no decurso das atividades do SABE.

- No dia 6 de Abril, no âmbito do Realiza-te, decorreram duas sessões
online com o escritor Pedro Seromenho, destinadas aos alunos
dos 3º e 4º anos do 1.º CEB. O autor começou por apresentar o seu livro “Inês, a
inventora de profissões”, partilhou histórias que escreveu e criou ilustrações que,
posteriormente, foram enviadas aos professores para que cada aluno a pudesse
colorir. No final das sessões, as crianças envolvidas tiveram a oportunidade de fazer
perguntas ao autor.

- No dia 16 de abril, os onze alunos do 1º, 2º, 3º ciclo e secundária
apurados para a Fase Intermunicipal do Concurso Nacional de Leitura
realizaram as provas escritas na Biblioteca Municipal de Arganil.



 No dia 16 de junho houve uma sessão na BMA com o escritor residente Ricardo
Fonseca Mota dirigida ao público do ensino secundário. O escritor falou do seu
percurso literário e a forma como se entregou aos livros e à leitura.

 No dia 18 decorreram sessões dirigidas aos alunos do 4º anos da EB1 de Arganil
com o escritor e jornalista Luís Ricardo Duarte. O autor apresentou o seu mais
recente livro “O mundo fantástico da arte através dos tempos” e desafiou as
crianças a desenharem o retrato de Mona Lisa, conduzindo-os de seguida por uma
viagem pela arte através dos tempos.

EB1 de Arganil Auditório da BMA



Grupo de Trabalho Concelhio
1 reunião

Grupo Coordenador Concelhio
6 reuniões

Comissão Técnica do 1º Ciclo
3 reuniões 



 De acordo com a avaliação efetuada pelos professores e o que consideramos fundamental
para atingir os objetivos propostos, nomeadamente aumentar os níveis de literacia da
população em geral e em particular, os das crianças, propomos:

 Apoio técnico a todas as Bibliotecas Escolares do 1º CEB;
 Integração no espaço Biblioteca “Formação de utilizadores” (alunos do pré-escolar e 1º CEB);

 Continuidade do serviço “Pais e filhos: livros e ternura” (alunos do pré-escolar e 1º ano);

 Promoção do livro e da leitura com a atividade “Leituras Partilhadas” (alunos do 2º, 3º e 4º ano);

 Trabalhar as literacias com “As várias faces da Leitura” - Visitas às Bibliotecas Públicas 
(alunos do pré-escolar e 1º CEB);

 O cronograma de atividades será apresentado no início do próximo ano letivo.


