


Boa  

Tarde! 

Sejam bem 

vindos à 

Piloto. 



BE/CRE’s:  

Estruturas de desenvolvimento educativo. 

 

PROPORCIONAM:  

Serviços de biblioteca disponíveis para toda 

a comunidade educativa. 

 

PERMITEM: 

- Aquisição de novos saberes e 

competências; 

- A experimentação de novas práticas; 

- Apoio no percurso formativo e 

curricular dos alunos. 
 



OBJETIVOS: 

- Promover e apoiar projetos que 

viabilizem a educação para o 

desenvolvimento e para a auto 

aprendizagem; 

 

- Dar apoio aos programas curriculares e 

propiciar mudanças no processo de ensino 

aprendizagem; 

 

- Incentivar a inovação pedagógica, 

nomeadamente através da produção de 

material didático; 

 

- Difundir e proporcionar o intercâmbio 

de experiências educativas. 



OPERACIONALIZAÇÃO: 

O serviço de biblioteca do AEMM é 

operacionalizado através de um 

organizado plano de ação anual das 

bibliotecas escolares, estruturado em 

quatro Domínios de Intervenção com 

indicadores próprios, definidos pelo 

programa da RBE. 

 

DOMÍNIO DE  INTERVENÇÃO “C”: 

Projetos, parcerias e atividades de 

abertura à comunidade. 
 

- Indicador C1 - Desenvolvimento de 

atividades e serviços colaborativos com 

outras escolas/ bibliotecas; 
 

- Indicador C2 - Participação em projetos e 

parcerias com entidades exteriores à escola; 
 

- Indicador C3 - Envolvimento e mobilização 

dos pais, encarregados de educação e 

famílias. 



PARCERIA: 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO: 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto de Educação a nível Europeu  

 

SUSTAINABILITY  

AWARENESS 

MOBILIZATION 

ENVIRONMENT 



OBJETIVO: 

Sensibilizar os cidadãos para a 

interdependência entre a Europa e os 

Países em desenvolvimento, centrando-se 

especialmente na justiça ambiental e na 

mobilização a favor de estilos de vida 

sustentáveis. 

 

COMO: 

- Fomento do conhecimento científico; 

- Reflexão, o pensamento crítico e 

práticas de cidadania ambiental global 

relacionadas com as mudanças climáticas 

e migrações. 

 

OPERACIONALIZAÇÃO: 

- Desenvolvimento de atividades com 

professores, em projetos de escolas de 

diferentes anos de escolaridade; 

- Recorrendo a abordagens inovadoras, 

tecnológicas e experimentais. 



COMTRIBUTO COLETIVO: 

Todas as iniciativas desenvolvidas pelos 

países envolvidos no projeto, convergem 

para a consciencialização, mobilização a 

favor e respeito pelo ambiente numa 

perspetiva de educação global. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Alteração de atitudes, comportamentos 

e práticas sociais na escola e na 

sociedade. 



FORMAÇÃO INTEGRAL : 

Tema do Agrupamento 

 “Ser, Intervir e Aprender” 

 

OPERACIONALIZAÇÃO: 

Plano Anual de Atividades (PAA): 

- Contributo para a elevação dos valores 

pertinentes aos direitos humanos, à 

educação ambiental, à igualdade de 

género, à consciência crítica do 

tempo histórico atual e à necessidade 

do respeito de valores humanísticos. 

A formação integral do aluno eleva, 

assim, o seu ser, ao máximo expoente, 

formando, mais do que um aluno, um 

cidadão.   



OS ELEITOS/ PRIVILIGIADIOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O QUE VÃO FAZER? 

Participar numa ação didática, sustentada 

na dança e na música.  

 

QUEM DINAMIZA? 

Profissional externa à escola, 

com supervisão da docente  

titular e apoio do professor 

 bibliotecário. 

          Prof. Marta Coutinho 



COMO SE OPERACIONALIZA: 

No crédito horário da oferta 

complementar onde é explorada a 

Educação para a Cidadania, cujo tema 

do ano de escolaridade é a Educação 

Ambiental. 

 

N.º DE HORAS: 

12 horas  

 

QUANDO: 

Mês de Maio 

 

APRESENTAÇÃO AO PÚBLICO: 

Uma a duas sessões (a definir) 

- Para a escola (turmas); 

- Para os pais e encarregados de 

educação. 



Obrigada  

pela  

atenção  

dispensada! 


