Integrar a BE nas práticas docentes
Na ausência de um docente a tempo inteiro para as Bibliotecas Escolares do 1.º CEB, torna-se necessário que
todos os professores da escola se apropriem da BE, adoptando-a como recurso fundamental para as suas práticas
pedagógicas. Afinal, colocar dúvidas pode atenuar inquietações e ultrapassar dilemas.
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Como faço para usar a biblioteca escolar Dialogo, no início do ano lectivo, com o Coordenador
da BE da Escola Sede e com o Bibliotecário Municipal, e fico a saber como está organizada, que
documentos tem, como me pode ser útil.
Porque é importante entender como está organizada a BE Só assim posso fazer um Guia de
Utilizador, sugerir recursos e orientar os meus alunos na procura da informação acerca de um
tema ou nas diferentes sugestões de leitura.
O Guia do Utilizador é muito útil O Guia do Utilizador pode ajudar a aprender a organização de
uma biblioteca ou de qualquer serviço de biblioteca. Dele devem constar as regras de uso da BE,
e ainda a organização dos documentos.
Posso utilizar a Biblioteca em qualquer actividade e nas áreas curriculares Sim,
enquadrando-a na sua planificação ou ao sabor de uma necessidade ou de um prazer.

Qual a estrutura educativa na qual devo apresentar propostas de articulação com a BE
Conselho de Docentes e Grupos de Trabalho de Anos de Escolaridade, quando existirem.
Como devo propor a articulação da BE com o currículo Sugerindo projectos, actividades e
recursos no contexto das áreas curriculares.

O que devo fazer para apresentar propostas aos colegas Seleccionar os conteúdos e
organizar recursos para propor aos docentes aquando da elaboração das planificações mensais.
Como posso melhorar o uso de livros e outros recursos no currículo O Programa Nacional
do 1.º CEB apresenta propostas e orienta para a transversalidade da aprendizagem, com
competências gerais e específicas bem claras.
Que tipo de recursos oferece a BE A BE oferece recursos diversificados em diferentes formatos
e on-line. Conforme o objectivo, posso utilizar os vários géneros da Literatura ou os livros
informativos. Com um poema, posso abordar as Ciências ou a Matemática, com a ilustração
posso introduzir a Arte ou, recorrendo aos livros informativos, possibilitar o acesso e o uso de
informação específica.
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Que relação posso estabelecer entre o manual escolar e os recursos da biblioteca Os
Livros, os CD, os DVD e a Internet complementam o manual, podendo melhorar as práticas
docentes e a aprendizagem.
O que podem os alunos fazer na BE Existe um universo de possibilidades de trabalho. Os
espaços funcionais da BE permitem, desde logo, dividir a turma em pequenos grupos e usar a
documentação ou realizar trabalhos em vários suportes e com recurso a equipamentos diversos.
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Que vantagens tem o empréstimo domiciliário O empréstimo domiciliário incentiva e
desenvolve competências de leitura, contribuindo para o envolvimento dos encarregados de
educação nesta tarefa.
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