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“Quem não arrisca  

não petisca…” 

 

 

 

 

Ferramentas  para encontrar parceiros 

http://www.etwinning.net/pt/pub/get_support/he
lp/how_to_find_partners.htm 
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"A colaboração é hoje entendida 
como uma das chaves para o êxito de 
qualquer organização e uma 
estratégia fundamental na educação,  
porque se considera que o trabalho 
colaborativo facilita o sucesso das 
aprendizagens."  

                                 (Biblioteca RBE; 6) 

Biblioteca Escolar e 
trabalho 
colaborativo 

http://www.rbe.min-
edu.pt/np4/file/1286/bibliotecarbe6.pdf 

 

“A colaboração é o Santo Graal do 
professor bibliotecário.” 
                                  Jonhson (2004) 
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 Procura conhecer o que se passa na 
escola e nas salas de aula e perceber 
como é que pode colaborar; 

 

 Desenvolve projetos colaborativos com 
Departamentos, Conselhos de Turma, 
Professores…; 

 

 Colabora com os professores no 
desenvolvimento do currículo; 

 

 Voluntaria-se para realizar workshops 
no âmbito da promoção da literacia da 
informação, das TIC… 

 

 Submete artigos para jornais, revistas… 
dando a conhecer os projetos; 

 

 etc. 

 
O que faz o professor 
bibliotecário para 
promover o trabalho 
colaborativo?  



Formação de Professores 



Incentivo e apoio à dinamização  de projetos 



Divulgação dos projetos                                              em curso  



http://www.slideshare.net/nela/salv
ador-dali-ingls-5i-
15785898?redirected_from=save_on
_embed 

 Dinamização de projetos                                                   a partir da BE 
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Projeto “Express 
yourself!” 
Um projeto eTwinning centrado na 
biblioterapia e  na expressão dramática,  
que promove a inclusão de alunos com 
Necessidades Educativas Especiais … 

 
http://www.etwinning.net/pt/pub/connect/browse_people_
schools_and_pro/profile.cfm?f=2&l=pt&n=96948 
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“Uma viagem de mil milhas…” 

 

 

Projeto “Learn Civic 
and Act” 
O novo “rosto” do projeto “Express Yourself!” 



Conhece o Projeto 
                             ? 

• Sim, mas vagamente. - 50% 
• Sim, disponho de informação sobre o 

mesmo, mas nunca me envolvi. - 18% 
• Sim e encontro-me envolvido(a). -10% 
• Não, nunca ouvi falar. - 23% 

Inquérito a  Professores Bibliotecários 



  “Apoio ao desenvolvimento de 

projeto(s) com recursos materiais e 

humanos.” 

 “Fiz formação em julho e estou a 

começar a fazer contactos. Conto iniciar 

um projeto este ano.” 

 “A BE coordena um projeto Comenius 

que usa a plataforma eTwinning e, 

enquanto coordenadora dos projetos, 

dou apoio a projetos eTwinning 

dinamizados por outros docentes.” 

 “O Centro Educativo Alice Nabeiro já 

participou em vários encontros 

eTwinning em Portugal e foi através do 

mesmo que iniciámos um projeto 

Comenius.” 

 




