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Data de realização: 9 de outubro de 2021 a 30 de junho 2022, de três em três
semanas.

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 (523 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 31 questionários abrangendo todos os
professores/educadores.



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

216 30 47 20 81 22 416

Pais e filhos: livros e
ternura

51 27 32 10 42 11 173

Formação de utilizadores 26 6 10 3 15 3 63

Leituras partilhadas 54 8 16 8 24 9 119

As várias faces da leitura 3 2 2 --- 3 --- 10

Total de sessões por 
Biblioteca

350 73 107 41 165 45 781



Escolas

Crianças inscritas no 

sistema de ensino

Crianças inscritas

na RBCA

Famílias
envolvidas

Famílias com 

adultos inscritos 

na RBCA

Empréstimos

(Pais)

Arganil
Pré-escolar 69 48

70 66% 525 + 55 Renovações
1º Ano 39 35

Sarzedo
Pré-escolar 40 26

27 74% 287 + 26 Renovações1º Ano 11 11

S. Martinho da 

Cortiça

Pré-escolar 25 21
23 78% 158 + 25 Renovações1º Ano 10 10

Pombeiro da 

Beira

Pré-escolar 8 6
6 67% 37 + 10 Renovações1º Ano 1 1

Coja
Pré-escolar 51 43

58 91% 1511º Ano 16 16

Pomares
Pré-escolar 10 6

9 67% 29 + 1 Renovações
1º Ano 3 3

Total 283 226 193 76% 1187 + 117 

Renovações

Estes números dizem respeito ao empréstimo aos pais,
já que o empréstimo às crianças foi feito nas BE’s, estando já incluídos no cômputo geral.



Catalogação de documentos das BE do 1º Ciclo e JI 

pelos Técnicos da BMA - Julho de 2021 a Julho de 2022

Bibliotecas Escolares
Novos exemplares de

livros já existentes Novos livros

BE de Arganil 1 19

BE de Sarzedo 40 138

BE de S. Martinho da Cortiça 13 17

BE de Pombeiro da Beira 11 5

BE de Pomares 1 3

BE de Coja 2 19

EB 2, 3 Prof. Mendes Ferrão Côja 22 14

Total: 90 215

126 livros restaurados



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 2044 12 36 6 2098

BE de Sarzedo 782 51 11 1 845

BE de S. Martinho da Cortiça 457 45 21 21 544

BE de Pombeiro da Beira 132 14 1 0 147

BE de Pomares 118 1 2 0 103

BE de Coja 886 46 12 3 947

Total: 4419 169 83 31 4702



 As Bibliotecas Públicas receberam nos dias 26 e 27 de maio, 7, 9 e 13 de junho, a visita 
dos alunos do pré-escolar do Agrupamento de Escolas de Arganil. 

 Objetivos:  dar a conhecer os vários setores, serviços e atividades.

 Os alunos que frequentam o jardim-de-infância de S. Martinho da Cortiça, Sarzedo e 
Arganil visitaram a BMA e os alunos do Jardim-de-infância de Coja visitaram a BAMC.

 No dia 3 e 8 de junho, os alunos que frequentam o 5º e 6º ano da EB 2,3 de Arganil
visitaram a Biblioteca Municipal de Arganil.

As várias faces da leitura Nº de sessões Nº de participantes

Biblioteca Municipal de Arganil 15 276

Biblioteca Alberto Martins de Carvalho 1 60

16 336



SABE – Qualidade do trabalho desenvolvido

1 2 3 4 5 Comentários dos Professores / Educadores

1 - Interesse 

pedagógico 

das atividades 

desenvolvidas

3 8 19

- Considero que as atividades são adequadas e interessantes, pois seguem
as efemérides ou projetos que estão a ser desenvolvidos no PAA ou AEA.
Prof. Anabela Sêco, EB1 Sarzedo.

- Existiu um clima de confiança e respeito mútuo, o que permitiu um bom
desenvolvimento das atividades e a sua contribuição para um
enriquecimento pedagógico e curricular. Prof. Manuela Silva, EB1 Arganil

- O trabalho desenvolvido ao nível da leitura com “A Hora do Conto”
permite o desenvolvimento de competências cognitivas e linguísticas
muito importantes para o processo de aprendizagem. Prof. Eugénia Salgado,
EB1 Arganil

- O número de horas é pouco sendo as atividades sempre iguais. EB1 Coja



SABE – Qualidade do trabalho desenvolvido

1 2 3 4 5 Comentários dos Professores / Educadores

2 - Qualidade na 

execução das 

atividades 

desenvolvidas
1 9 20

- Excelente desempenho; Preparação cuidada das atividades com
recurso a estratégias variadas; Bom envolvimento e
relacionamento com a turma; Boa adequação aos conteúdos
programáticos. Prof. Manuela Silva, EB1 Arganil.

- Muito bom, muita serenidade e interesse. As atividades vão ao
encontro do interesse dos alunos e estimulam-nos para a
leitura e sua compreensão. Prof. Eugénia Salgado, EB1 Arganil



SABE – Qualidade do trabalho desenvolvido

1 2 3 4 5 Comentários dos Professores / Educadores

3 - Qualidade do 

apoio técnico 

prestado 

(empréstimo / 

tratamento técnico)

2 7 21

- O apoio primou pela celeridade nas respostas, empenho da
técnica e qualidade do trabalho desenvolvido. Parabéns
Ritinha! Prof. Manuela Silva, EB1 Arganil.

- Excelente. Se não fosse este apoio o empréstimo domiciliário
seria muito menos eficaz. Prof. Eugénia Salgado, EB1 Arganil

- O serviço de empréstimo é reduzido (3 em 3 semanas). EB1 Coja



61% dos Professores e Educadores consideraram que as

atividades que o SABE desenvolve tem um EXCELENTE
interesse pedagógico.

65% dos Professores e Educadores consideraram que a
qualidade nas atividades desenvolvidas é EXCELENTE.

68% dos Professores e Educadores consideraram a
qualidade do apoio técnico prestado de EXCELENTE
qualidade.



Comemoração do 25º Aniversário 
da Biblioteca Municipal



 As comemorações iniciaram-se na terça-feira, dia 30 de novembro, com uma tarde
de partilha de leituras com a participação de uma turma de português de língua
de acolhimento (Qualifica), a Profª Eugénia Salgado e a turma do 2º A da EB1 de
Arganil e as professoras bibliotecárias.

 Inauguração da Exposição de fantoches e chapéus “Era uma vez…” com trabalhos
realizados pelas crianças/comunidade educativa em parceria com o Agrupamento
de Escolas de Arganil.



Encontro com escritores - 2 e 3 dezembro 2021

Escritor(a) Datas Turmas Nº de participantes

Biblioteca 

Municipal de 

Arganil

Alice Cardoso 2 de dezembro

EB1 de Coja 
EB1 de Arganil (Alunos do 1º e 2º ano)

EB1 de Sarzedo
203

Manuela Ribeiro 3 de dezembro

EB1 S. Martinho da Cortiça
EB1 de Arganil (Alunos do 3º e 4º ano)

EB1 de Pomares
EB1 de Pombeiro da Beira

144

Total 347

De assinalar os encontros com escritores e o contacto com as crianças, o número de livros vendidos, o regresso dos 
alunos do 1º CEB do Agrupamento de Escolas de Arganil à biblioteca pública, a visita ao espaço e à exposição. 

Manuela RibeiroAlice Cardoso



Concursos de Leitura



O concurso de Leitura “Lê melhor quem Lê mais” é uma iniciativa do Município de Arganil
através da Biblioteca Municipal Miguel Torga, em parceria com o Agrupamento de Escolas
de Arganil e a Rede de Bibliotecas Escolares.

Este concurso destina-se a todos os alunos do 4.º ano do 1.º ciclo do ensino básico do
Agrupamento de Escolas de Arganil e tem como finalidade o desenvolvimento de hábitos
de leitura.

O concurso decorre em três fases:
 Primeira fase: decorreu em sala de aula. Entre os concorrentes escritos no concurso

passaram à fase seguinte os três melhores classificados.

 Segunda fase: realizou-se na Biblioteca da Escola. Os concorrentes leram um excerto do
livro escolhido enquanto foram filmados pelos técnicos da Biblioteca Municipal.

 Final: Foram visualizadas as gravações das leituras dos representantes de cada uma das
turmas do 4º ano, cabendo ao júri a difícil tarefa de eleger o respetivo finalista para a
realização da prova de palco, que consistiu na apresentação da obra escolhida.

 Este ano inscreveram-se 56 crianças num universo de 70.



1º Prémio

Leonor Ferreira de Almeida
4º A EB1 de Arganil

2º Prémio

Guilherme Filipe Gaspar
EB1 de Coja

3º Prémio

Bianca da Silva Gonçalves
4º B EB1 de Arganil



Este concurso realiza-se no âmbito de uma parceria entre o Município de Arganil e o
Agrupamento de Escolas de Arganil, através da Rede de Bibliotecas do Concelho.

O concurso de leitura foi dividido em três fases, sendo as duas primeiras da
responsabilidade do Agrupamento de Escolas de Arganil e a final 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.

Cada um dos finalistas subiu ao palco para a realização de duas provas. A prova de
argumentação, em que cada um dos jovens fez a apresentação de um livro à sua
escolha, tentando seduzir outras pessoas para a leitura do mesmo e, a prova de leitura
de um texto surpresa.



2º ciclo

1.º Prémio

Inês Araújo
Arganil

2.º Prémio

Isabel Alves
Arganil

3.º Prémio

Simão Ribeiro
Coja

3º ciclo

1.º Prémio

Leonor Vicente
Arganil

2.º Prémio

Íris Silva 
Arganil

3.º Prémio

Rodrigo Almeida
Coja

Vencedores do 2º ciclo

Vencedores do 3º ciclo



 Durante 4 dias, a Feira foi visitada por mais de 9 centenas de crianças e jovens, 

por utentes de diversas instituições de solidariedade social e muitas famílias;

 Oferta diversificada de livros a variados preços e boa relação qualidade/preço o que 
se pôde constatar pelo número de livros vendidos; 

 Programa cultural diversificado;

 Adesão das famílias e comunidade em geral às iniciativas propostas.



“Contos ao avesso” 

Sandra Henriques  
Teatro Molinum

7 de abril

Turmas do Pré escolar do 

Agrupamento de Escolas de Arganil 
Jardim de Infância de Pombeiro da Beira, S. M. Cortiça, 

Sarzedo, Arganil, Coja, Pomares

280

Filme 
“Dimensão S”

5º anos da EB2,3 de Arganil 65

Contos encenados por 

Ângela Ribeiro.

2º e 3º ciclo do Agrupamento de 

Escolas de Arganil
230

Contos encenados por 

Ângela Ribeiro.

+

Filme 
“Dimensão S”

8 de abril

Turmas do 1º CEB do Agrupamento de 

Escolas de Arganil 
1.º CEB de Arganil, Côja, Pomares, Pombeiro da Beira, 

Sarzedo, S. Martinho da Cortiça

349

Total:         924

Sandra Henriques  Ângela Ribeiro 

Dimensão S



 O serão de sexta-feira “História... na História!” foi organizado pelo
Agrupamento de Escolas de Arganil, com o apoio da Biblioteca Escolar,
onde foram protagonistas as crianças do 2.ºA e B e 3.º A da Escola Básica
nº 1 de Arganil e a Profª Eugénia Salgado, Profª Alice Abrantes e Profª
Anabela Vicente.





No dia 1 de outubro de 2021 e no âmbito do programa Realiza.te realizaram-se mais
duas sessões de Hora de conto e mediação de leitura online com o escritor Pedro
Seromenho. Estas ações dirigiram-se aos alunos que frequentam os 2º e 3º anos do
Agrupamento de Escolas de Arganil, abrangendo um total de 12 turmas, 185 alunos.

Comemorações do Mês Internacional das Bibliotecas Escolares: “Contos de Fadas e
Contos tradicionais de todo o mundo”
Leitura e apresentação de sugestões de livros relacionados com o tema
Itinerância e apresentação da exposição “Hans Christian Andersen: O contador de
histórias” por todas as bibliotecas escolares do 1.º ciclo do Agrupamento de Escolas de
Arganil.

Exposição nas BE´s



 No âmbito de uma parceria com a Europe Direct sobre o Dia Europeu das Línguas
e integradas nas atividades do SABE, as Técnicas desenvolveram duas sessões de
hora do conto.

 Nas sessões foi oferecido a cada criança, um exemplar do livro Caça ao tesouro na
quinta, onde se pretende aliar a diversidade das línguas à questão ambiental.

 Apresentação da exposição multilingue que integra o referido livro em 23 das
línguas oficiais na União Europeia.

EB1 de Pomares EB1 de Pombeiro da Beira



No âmbito das comemorações do centenário do
nascimento de José Saramago esteve patente na
Sala infantil da Biblioteca Municipal a exposição
de caricaturas do nosso Nobel da Literatura.

Uma exposição que reúne trabalhos realizados
pela Profª Mimi e a turma do 4ºA da EB1 de
Arganil e que puderam ser apreciados pela
comunidade em geral no período das férias
escolares e durante o mês de janeiro de 2022.



- Durante a semana de 11 a 14 de janeiro, o SABE colaborou na apresentação da
vida e obra do escritor e ilustrador Marco Taylor, que no âmbito do Plano Nacional
do Cinema visitou as bibliotecas escolares no dia 17 e 18 de janeiro.

- Os alunos tiveram a oportunidade de visualizar os book trailer e a curta-metragem
da sua autoria.



 Colaboração na gravação áudio relativa à programação da Feira do Livro que foi
partilhada pela Profª. Arminda no programa de rádio “A Rádio no Ar com a BE e o
pré-escolar”.

 No dia 28 de março no âmbito da Semana da Leitura do Agrupamento e em apoio
às comemorações da Semana Polar, a autora Filomena Amaral dinamizou
encontros com alunos que frequentam a Escola Secundária de Arganil. Colaboração
do município no transporte da autora e na aquisição de cinco livros que se
destinam às bibliotecas Públicas do concelho.

 O município encetou procedimento para a aquisição de onze exemplares

do livro “Ajudaris”. Será oferecido um exemplar a cada uma das Bibliotecas

Escolares.



 Colaboração da BMA na Fase Intermunicipal do Concurso Nacional de Leitura, este

ano organizada pela Biblioteca Municipal da Lousã.

 No dia 20 de abril decorreram as provas escritas online na BMA com a participação

dos alunos apurados do 1º, 2º, 3º ciclo e secundária, num total de 12 alunos.

 Tendo sido apurada na Prova Escrita, a aluna Mariana Cartas (EB2,3 de Arganil / 3º ciclo) foi

selecionada pelo júri, para representar o distrito de Coimbra, de entre cinco
concorrentes.

 No dia 27 de abril, a prova de palco decorreu na Lousã e a Mariana Cartas

foi apurada para a final do Concurso Nacional de Leitura que se realizou

no dia 4 de junho, na sala de eventos do Inatel, Costa da Caparica, em Almada.



 Em Arganil realizaram-se no dia 17 de junho sessões de escrita criativa,
dinamizadas pela escritora Maria Alzira Brum, para os alunos do 3º e 4º ano nas
escolas do 1º Ciclo de S. Martinho da Cortiça e do Sarzedo e ainda na Biblioteca
Alberto Martins de Carvalho, em Coja.

 Depois de uma contextualização sobre o que é escrita criativa, as crianças deram
largas à sua imaginação, escrevendo e ilustrando pequenas histórias com muita
fantasia e criatividade.



Grupo de Trabalho Concelhio
1 reunião

Grupo Coordenador Concelhio
5 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.



 Comemorações do 26º aniversário da BMA - 5, 6 e 7 de dezembro 2022 

 17ª edição do Concurso de Leitura “Lê melhor quem lê mais” - 16 de março 2023 

 XXVIII Feira do Livro/Semana da leitura - 29, 30 e 31 de março 2023 

 Final do Concurso “Viver a Leitura” 2023 - 18 de maio 2023 

 Visita dos alunos do Pré-escolar do AEA às Bibliotecas Públicas - 24 e 25 de maio 2023

 Festival Literário Internacional do Interior – 16 e 19 junho de 2023


