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TECNICOS SUPERIORES DE BIBLIOTECAS ESCOTARES

Os Técnicos Superiores de Bibliotecas Escolares (TSBE), profissionais que são na área da promoção

e animação da leitura, propõem-se a continuar a contribuir para a aquisição de competências e para o

desenvolvimento de potencialidades nos alunos, essencialmente ao nível das escolas de 1e ciclo, através

da Biblioteca Escolar que se tornou um espaço de leitura e estudo, associado a atividades de caráter

didático e pedagógico, com uma vertente mais lúdica. Saliente-se, principalmente, algumas das principais

linhas de orientação:

r Promover a animação das Bibliotecas, através de uma oferta cultural e da criação de novas

formas de aprendizagem;

o Criar estratégias e atividades de animação da leitura que estimulem o gosto pelo livro;

o Divulgar o livro junto de potenciaís leitores da comunidade;

o Apoiar os alunos na aquisição das competências básicas do Le ciclo, bem como, de novos

con hecimentos m ultidisciplinares;

o Publicitar e promover as BÍblíotecas e as suas aüvídades através de intercâmbíos com

instituições locais;

o Contribuir para o sucesso educativo dos alunos, melhorando os seus conhecimentos linguísticos

e a utilização da língua materna, tanto ao nível escrito, como oral, bem como estimulando a sua

criatividade;

o Promover a cultura e a literacia, dando a conhecer autores infantojuvenis aos alunos, através

da abordagem das suas obras e do próprio contacto com aqueles,

O trabalho anteriormente mencionado faz-se não só no contexto da biblioteca escolar, em

articulação com todas as áreas curriculares e de enriquecimento curricular, assim como, num trabalho

colaborativo com todos os TSBE das escolas de 1.e ciclo do ensino básico.

Neste sentido, os TSBE realizam reuniões gerais e de minigrupo, sob orientação dos

Coordenadores Regionais, de modo a promover a articulação entre escolas e bibliotecas e a programar

projetos e atividades, no âmbito da literatura infantil. Note-se, no entanto, que sempre que necessário e

o trabalho assim o exija, as reuniões de minigrupo poderão passar a concelhias.
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Assim, destaque-se a importância das reuniões de trabalho colaborativo para a implementação

destas atividades e para a realização de projetos associados à literatura infantil, organizados pelo grupo

de Técnicos Superiores de Bibliotecas Escolares, tais como seminários, lançamento de livro, projetos

temáticos relativos aos vários géneros literários, como prosa, poesia e teatro e outros, envolvendo sempre

os alunos das escolas, membros da comunidade escolar e envolvente, com o intuito de trabalhar a leitura

e dando a conhecer o trabalho desenvolvido para promover mais aprendizagem.

No presente ano letivo e devido à pandemia atual da COVID-19, as reuniões gerais realizar-se-

ão presencialmente, em dois grupos e datas diferentes, conforme a tabela em anexo e as diretrizes

vigentes à data. A realização das reuniões de minigrupo deixaremos à consideração de cada grupo, a

opção pelo formato presencial ou online.

A Coordenação Regional,

Ana Vieira
António Pimenta
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