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Condições de Funcionamento 

 

ENQUADRAMENTO 

Desde a sua criação, a Rede de Bibliotecas Escolares (RBE) tem norteado o seu trabalho por 

uma filosofia em rede, através do desenvolvimento de projetos e parcerias com as mais 

diversas instituições da sociedade civil, entre as quais instituições de ensino superior, ciência e 

tecnologia.  

Estas parcerias têm permitido ampliar o trabalho das bibliotecas escolares, que se pretendem 

espaços implicados na promoção da leitura, de práticas de cultura científica e experimentação, 

no apoio às aprendizagens e no desenvolvimento das literacias dos alunos, enquadrados pelo 

referencial Aprender com a Biblioteca Escolar. 

Para as instituições de ensino superior, ciência e tecnologia, essas parcerias têm permitido 

cumprir os desígnios de intervenção comunitária e de disseminação do conhecimento, 

cativando os jovens para temáticas das suas áreas de interesse.  

Tendo em conta o perfil que se espera que os alunos alcancem no final da escolaridade 

obrigatória, o trabalho que se realiza no âmbito destas parcerias é potenciador tanto do 

desenvolvimento de competências em todas as áreas do conhecimento, como dos valores que 

lhe estão inerentes: liberdade; responsabilidade e integridade; cidadania e participação; 

excelência e exigência; curiosidade, reflexão e inovação.  

Por tudo isto, pretende-se intensificar esta cooperação e estabelecer formas de ligação mais 

estreitas entre o sistema de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e o ensino Básico e 

Secundário, a partir das bibliotecas, lugares favoráveis a este encontro e a esta troca. 
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OBJETIVOS 

● Contribuir para a aproximação entre os ensinos básico e secundário e o superior, a 

partir das bibliotecas; 

● Contribuir para o enriquecimento dos percursos formativos dos jovens; 

● Reforçar a motivação dos jovens para a aquisição de conhecimentos e para o 

prosseguimento de estudos superiores; 

● Desenvolver nos jovens competências de investigação, de comunicação e de literacia 

de informação; 

● Envolver os jovens em dinâmicas de ciência cidadã e práticas de aprendizagem 

colaborativa. 

 

PÚBLICO-ALVO 

Alunos do 2º ciclo, 3º ciclo e secundário. 

 

ORIENTAÇÕES 

As parcerias desenvolver-se-ão nos moldes que melhor se adequarem às entidades envolvidas. 

O programa pretende que se estabeleçam parcerias autónomas, flexíveis e que perdurem no 

tempo. 

A intervenção da Unidade de Investigação ou Biblioteca do Ensino Superior nas Escolas Básicas 

e Secundárias, através da Biblioteca Escolar, poderá passar por várias modalidades, entre elas: 

 Realização de sessões sobre temas da especialidade da unidade de investigação; 

 Promoção de contactos informais entre investigadores e alunos; 

 Promoção de atividades conjuntas, tendentes a estimular a perceção da importância 

do conhecimento e da formação e aquisição de competências, nomeadamente de 

iniciação à investigação; 

 Envolvimento em dinâmicas de ciência cidadã e práticas de aprendizagem 

colaborativa; 

 Visitas de estudo; 

 Participação na bolsa de investigadores, promovida pela Agenda Ciência Viva; 

 Disponibilização, através da Biblioteca Escolar, de recursos produzidos. 

Qualquer esclarecimento poderá ser obtido através do endereço de correio eletrónico: 

geral@cientificamente-provavel.gov.pt  

 

mailto:geral@cientificamente-provavel.gov.pt
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CALENDARIZAÇÃO  

O programa desenvolver-se-á em dois anos letivos, possibilitando em maio-junho de 2019 uma 

nova fase de apresentação de alterações ou de novos parceiros e projetos. 

 

 Maio-Junho de 2018 - Manifestação de interesse, por parte dos Agrupamentos de 

Escolas/Escolas não agrupadas, Unidades de Investigação e Bibliotecas do Ensino 

Superior, em associar-se a este programa, através do preenchimento de um formulário 

online. 

 

 Julho de 2018 - Divulgação, junto dos Agrupamentos de Escolas/Escolas não 

agrupadas, das Unidades de Investigação e Bibliotecas do Ensino Superior que 

demonstraram interesse em se associar a este programa, dos possíveis parceiros na 

NUT3 a que pertencem, ou NUTS3 limítrofes, assim como da oferta que disponibilizam 

ou dos interesses que revelam ter. 

 

 Setembro de 2018 - Estabelecimento de contactos diretos entre os Agrupamentos de 

Escolas/Escolas não agrupadas e as Unidades de Investigação e Bibliotecas do Ensino 

Superior para o estabelecimento de parcerias.  

 

 Outubro de 2018 - Preenchimento de um formulário, pelas entidades participantes, 

com uma descrição sumária da parceria estabelecida: identificação dos parceiros 

envolvidos; nome e contacto do interlocutor; calendarização; atividades planificadas; 

número de participantes previstos; níveis de ensino envolvidos; e impactos esperados. 

 

 Junho de 2019 – Relatório intermédio das atividades realizadas. Nova fase de 

incorporação de parceiros e projetos e de alterações aos projetos em curso. 

 

 Julho de 2020 – Relatório final das atividades realizadas e balanço do trabalho em 

parceria. 

 

MONITORIZAÇÃO 

O programa beneficiará de mecanismos simplificados de monitorização e acompanhamento 

junto de todos os participantes envolvidos. 

 


