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2022-2023

propostas rbe 2022-2023

Este projeto, desenvolvido em
parceria com o PNL2027,
destina-se a apoiar escolas que
pretendam desenvolver um

Leitura
Público-alvo: alunos 6/18 anos

Articulação: Quaisquer áreas
curriculares.

+informação:

https://www.rbe.mec.pt/np4/aler.html

aLeR+

ambiente integral de leitura,
centrado na melhoria da
compreensão leitora e no prazer
de ler, tendo por base novas
estratégias e práticas, não só
em contextos formais de
aprendizagem, mas, também,
noutros contextos de
socialização da leitura,
impressos e digitais, não formais
e informais.

O Campeonato de Ciência e
Escrita Criativa, dirigido a
alunos do 1.º Ciclo (3.º e 4.º
anos) e do 2.º Ciclo, inspira-se
na coleção, O Clube dos
Cientistas, de Maria Francisca
Macedo. O desafio desta
proposta pedagógica consiste
na leitura de um livro da
coleção e à escolha, por parte
dos estudantes, de um
momento da história em que
as personagens se deparam
com um problema para
resolver. A turma terá de
propor uma nova solução,
concorrendo com um texto
que deve incluir a descrição
de uma experiência, usando o
protocolo experimental, tal
como consta no final de cada
livro.

propostas rbe 2022-2023

Leitura/ Escrita/ Ciências
Público-alvo: 8/12 anos

Articulação: Português, Ciências, outras...

+informação:
https://www.rbe.mec.pt/np4/CampeonatoCienciaEscritaCriativa.
html

Iniciativa conjunta da
Secretaria de Estado da
Educação, através da RBE e da
Secretaria de Estado da
Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior, que visa incentivar e
enquadrar o estabelecimento
de parcerias entre Bibliotecas
de Escolas Básicas e
Secundárias e Unidades de
Investigação e Bibliotecas do
Ensino Superior.
Essas parcerias são
desenvolvidas
autonomamente, nos moldes
que mais se adequem às
entidades envolvidas, e em
qualquer área do
conhecimento: sessões
experimentais, visitas de
estudo, práticas
colaborativas...

propostas rbe 2022-2023

Ciências
Público-alvo: 10/18 anos

Articulação: Ciências, Matemática,
Biologia, Física, Química, Sociologia,
Economia, História, Cidadania, outras...

+informação:

https://www.rbe.mec.pt/np4/CientificamenteProvavel.html

Cientificamente
provável

propostas rbe 2022-2023

Programa de atividades
destinado a divulgar a Cultura
Clássica e a mostrar aos alunos

Humanidades
Escrita/ Artes/ Multimédia
Público-alvo: 8/18 anos

Articulação: Português, História, História e
Geografia de Portugal, Ed. Visual, Filosofia,
Cidadania, outras...

+informação:

https://www.rbe.mec.pt/np4/ClassicosEmRede.html

as suas marcas na atualidade e
que inclui várias iniciativas, entre
as quais a organização das
Olimpíadas da Cultura Clássica,
um concurso destinado a alunos
do 5º ao 12º ano, que inclui
Desafios escritos e Desafios de
artes/ multimédia, que
estimulam a criatividade dos
alunos apelando à escrita, à
expressão artística e ao domínio
de ferramentas digitais.

Iniciativa do Plano Nacional de

propostas rbe 2022-2023

Leitura que se organiza em
diferentes fases: Escola/
Municipal/ Intermunicipal/
Nacional.
Em cada fase há atividades
de leitura e subsequente
apuramento de concorrentes
para a fase seguinte.
A Rede de Bibliotecas
Escolares associa-se,
convidando os professores
bibliotecários a promoverem o
concurso a partir das suas
bibliotecas e colaborando nas
diferentes fases de
implementação.

Leitura

Público-alvo: 6/18 anos
Articulação: Português

+informação:

https://www.rbe.mec.pt/np4/CNL.html

propostas rbe 2022-2023
Programa de literacia familiar
que visa o desenvolvimento de
competências parentais de

Leitura
Público-alvo: docentes e pais

Articulação: Qualquer área

+informação:
https://www.rbe.mec.pt/np4/ContoContigo.html

suporte à literacia emergente,
desenvolvido em parceria pela
Rede de Bibliotecas Escolares,
Fundação Aga Khan Portugal e
DGLAB.

Factores para a promoção do

propostas rbe 2022-2023

DIÁLOGO e comportamentos
SAUDÁVEIS em COMUNIDADES
escolares ONLINE
Projeto desenvolvido pelo
CICANT/Universidade Lusófona
de Lisboa, em parceria com a
RBE. Operacionaliza-se através
de conversa social/discussões
livres entre alunos de escolas
secundárias, a partir de temas
da atualidade previamente
definidos. As discussões
desenrolam-se online, numa
plataforma de comunicação
fechada, criada
expressamente para o efeito.

Humanidades/ Comunicação/
Cidadania/ Argumentação
Público-alvo: alunos do ensino
secundário

Articulação: Filosofia, Cidadania, História,
outras

+informação:

https://www.rbe.mec.pt/np4/DEBAQI.html

propostas rbe 2022-2023
Parceria entre a RBE e a DECO
no âmbito do programa de
educação do consumidor

Cidadania
Público-alvo: alunos 6/18 anos

Articulação: Português, Estudo do meio,
Cidadania, Matemática, TIC, Ciências,
Economia, outras...

+informação:

https://www.rbe.mec.pt/np4/DECOJovem.html

dirigido às Bibliotecas Escolares,
o qual contribui para a
promoção da educação do
consumidor na comunidade
educativa, visando
consumidores informados, mais

DECO Jovem

críticos e com maior
conhecimento sobre
sustentabilidade e
responsabilidade.

Projeto de escrita de textos de

propostas rbe 2022-2023

diversas tipologias e com
distintos objetivos
comunicativos, desenvolvido
colaborativamente e
organizado, de forma
sistemática, em torno de
quatro etapas. Pretende
contribuir para a recuperação
das aprendizagens, no âmbito
do PLANO 21|23 ESCOLA+: EIXO
"ENSINAR E APRENDER", domínio
+ LEITURA E ESCRITA, ação
DIÁRIO DE ESCRITAS.

Leitura/ Escrita
Público-alvo: alunos 6/18 anos

Articulação: Português, Estudo do meio,
Cidadania, Matemática, TIC, Ciências,
Economia, outras...

+informação:

https://www.rbe.mec.pt/np4/DiarioEscritas.html

propostas rbe 2022-2023
No segundo dia, da segunda
semana, do segundo mês do
ano, celebra-se anualmente o

Media
Público-alvo: alunos 06/18 anos

Articulação: qualquer área

+informação:

https://www.rbe.mec.pt/np4/internet-segura.html

Dia da Internet mais Segura. Ao
longo dos anos, este dia junta
milhões de pessoas sob o lema
“Juntos por uma Internet melhor”.
Esta é uma data em que as
bibliotecas escolares se
empenham, desenvolvendo
habitualmente múltiplas
atividades, uma vez que a
iniciativa vai ao encontro de
uma das suas vocações mais
relevantes: desenvolver a

Dia da
Internet
mais segura

literacia dos media.

Mantendo o foco do trabalho

propostas rbe 2022-2023

no essencial, a leitura e a
informação e media, a Rede
de Bibliotecas Escolares
convida as bibliotecas
escolares a associarem-se à
comemoração do Dia Mundial
da Língua Portuguesa.
Propõe-se o estabelecimento
de ligações entre alunos de
escolas do território nacional e
de regiões/ países em que se
fala/ ensina a língua
portuguesa.
As conexões podem ser
virtuais (videoconferência, email) e/ ou não virtuais
(correspondência postal).

Cidadania/ Humanidades/
informação/ Media
Público-alvo: alunos 6/18 anos

Articulação: Qualquer área..

+informação:

https://www.rbe.mec.pt/np4/Dia-Mundial-Lingua-Portuguesa.html

propostas rbe 2022-2023
Dirigindo-se a alunos do ensino
secundário público e privado, o
concurso Ensaio Filosófico no

Leitura/ Escrita
Público-alvo: alunos 15/18 anos

Articulação: Filosofia

+informação:

https://www.rbe.mec.pt/np4/EnsaioFilosofico.html

Ensino Secundário, admite
ensaios que discutam
problemas de uma perspetiva
filosófica e nos quais sejam
mobilizados conhecimentos
filosóficos.

A ação «Escola a ler», da

propostas rbe 2022-2023

responsabilidade da Rede de
Bibliotecas Escolares, do Plano
Nacional de Leitura 2027 e da
Direção-Geral de Educação,
resulta da agregação de
todas as propostas
respeitantes à ação Escola a
ler, integrada no Plano Escola
+ 21|23.
Visa trabalhar a leitura de
forma sistemática, estruturada
e diversificada e constituir
uma rede colaborativa de
trabalho e partilha, no âmbito
desta medida.

Leitura
Público-alvo: alunos 6/18 anos

Articulação: Todas as áreas...

+informação:

https://www.rbe.mec.pt/np4/escola-a-ler.html

propostas rbe 2022-2023
As formações Pordata e
Pordata Kids realizam-se
através de sessões em sala de

Estatística
Público-alvo: alunos 9/12 anos | 15/18
anos
Articulação: Estudo do meio;
Matemática; Geografia...

+informação:

https://www.rbe.mec.pt/np4/FormacaoPORDATA.html

aula, na biblioteca ou a
distância, com a duração de 50
a 90 minutos. São dinamizadas
por formadores especializados,
cuja coordenação é assegurada
pela Academia Pordata.

Concurso de trabalhos vídeo e

propostas rbe 2022-2023

podcast, aberto a alunos de
escolas públicas, privadas,
profissionais e ainda de
escolas portuguesas no
estrangeiro ou que integram a
rede de ensino de português
no estrangeiro. Anualmente é

Media
Público-alvo: alunos 6/18 anos

Articulação: Português, TIC, Cidadania,
outras....

+informação:

https://www.rbe.mec.pt/np4/Mediaacao.html

publicado um regulamento
onde constam os temas e
prémios de cada edição.

Media@ção

propostas rbe 2022-2023

Outubro é o Mês Internacional
das Bibliotecas Escolares (MIBE),
uma celebração anual das

Advocacy
Público-alvo: Alunos, docentes,
público em geral

Articulação: Quaisquer que tenham
interesse em associar-se...

+informação:

https://www.rbe.mec.pt/np4/MIBE.html

bibliotecas escolares em todo o
mundo, uma oportunidade para
darem a conhecer o trabalho
que desenvolvem e mostrarem
que não são apenas um serviço,
mas um centro nevrálgico vital
nas escolas. A RBE chama as
bibliotecas à ação com
propostas e divulgação de
atividades.

A Rede de Bibliotecas

propostas rbe 2022-2023

Escolares e a revista VISÃO
Júnior organizam anualmente
a eleição na qual é dada a
possibilidade às crianças e
jovens de todas as escolas, de
votarem no livro de que mais
gostam, replicando os
procedimentos e as normas
de uma eleição real. Esta

Cidadania
Público-alvo: alunos 6/18 anos

Articulação: Português, Cidadania,
outras....

+informação:

https://www.rbe.mec.pt/np4/MiudosaVotos.html

iniciativa constitui um exercício
ímpar de cidadania,
valorizando a
responsabilidade do ato de
votar. Tem também vindo a
evidenciar-se a importância
desta ação na promoção da
leitura, realizada entre pares, a
partir das suas escolhas.

Media@ção

propostas rbe 2022-2023

Este projeto, desenvolvido nas
bibliotecas escolares, alia a
promoção da leitura à

Ciência/ Leitura
Público-alvo: alunos 4/15 anos

Articulação: Estudo do Meio, Matemática,
Ciências Naturais, Físico-Química,
Português, outras...

+informação:

https://www.rbe.mec.pt/np4/NewtonGostavadeLer.html

experimentação científica.
O projeto criou um programa de
ação de promoção da cultura
científica e tecnológica
associada à leitura em que,
transversalmente, a ciência está
presente na realização de
pequenas ações experimentais
com materiais de replicação
simples e através de módulos
organizados em séries.

Projeto de trabalho, com

propostas rbe 2022-2023

incidência curricular, entre as
escolas e os museus do

município de Sintra articulado

e dinamizado pelas Bibliotecas
Escolares de cada um dos

Agrupamentos de Escolas do
concelho.

Partindo de uma coleção de

livros de literatura infantil, um

sobre cada museu, as turmas

trabalham conteúdos na área
da leitura e escrita e

preparam um encontro com

os autores do livro. Daí partem
para a exploração dos
conteúdos relativos às

aprendizagens essenciais do
seu ano de escolaridade em
ligação com a coleção do
museu.

Património/ Leitura/ Artes
Público-alvo: alunos 6/10 anos

Articulação: Português, Cidadania,
outras....

+informação:

https://www.rbe.mec.pt/np4/OMuseuAquieAgora.html

propostas rbe 2022-2023

O Oeiras Internet Challenge
Nacional(OIC) é uma iniciativa
promovida pelo Município de

Informação e Media
Público-alvo: alunos 15/18 anos

Articulação: Quaisquer áreas
curriculares.

+informação:
https://www.rbe.mec.pt/np4/OIC.html

Oeiras, através das suas
Bibliotecas Municipais, em
parceria com a RBE, e consiste
na realização de um torneio de
pesquisa, seleção e avaliação
de fontes de informação em
linha.

Iniciativa do Grupo Informal

propostas rbe 2022-2023

sobre Literacia Mediática
(GILM), que a RBE integra.
Escolas, bibliotecas,
universidades, instituições da
sociedade civil e cidadãos em
geral são convidados a
promover atividades que
suscitem a atenção e
discussão em torno dos media
e das redes sociais. Ocorre
anualmente no início de maio,
na semana do Dia Mundial da
Liberdade de Imprensa.

Media
Público-alvo: alunos 4/18 anos
Articulação: Quaisquer áreas
curriculares.

+informação:

https://www.rbe.mec.pt/np4/7DiasComosMedia.html

propostas rbe 2022-2023

Uma parceria, dois concursos,
três registos: reportagem,
entrevista, texto de opinião.

Informação e Media
Público-alvo: alunos 11/18 anos

Articulação: Quaisquer áreas
curriculares.

+informação:

https://www.rbe.mec.pt/np4/PUBLICOnaEscola.html

“Aceita o desafio: da tua
biblioteca ao PÚBLICO” é como
se chama esta iniciativa
conjunta da Rede de Bibliotecas
Escolares e do PÚBLICO na
Escola.
Para que entre mais jornalismo
nas escolas e a produção
jornalística dos alunos tenha
mais público.

Findo o projeto internacional

propostas rbe 2022-2023

READ ON – Reading for

Enjoyment, Achievement and

Development of yOuNg people,
a Rede de Bibliotecas

Escolares e o Agrupamento de
Escolas Carlos Gargaté,

Almada, implementarão

conjuntamente este projeto,

doravante designado READ ON
Portugal, que visa promover a

leitura junto dos jovens através
de múltiplas iniciativas:
A minha vida aos
quadradinhos

Concurso de Escrita
Criativa

Antologia

Ask the author

Aqui falamos de livros
FLIC Award

Leitura/ Escrita
Público-alvo: alunos 10/18 anos

Articulação: Quaisquer áreas
curriculares.

+informação:

https://www.rbe.mec.pt/np4/READONPortugal.html

propostas rbe 2022-2023

A Rádio Miúdos dinamiza
regularmente projetos,
atividades e concursos (A

Media
Público-alvo: alunos e famílias

Articulação: Quaisquer áreas
curriculares.

+informação:

https://www.rbe.mec.pt/np4/RadioMiudos.html

minha Terra nos Píncaros;
Consumir com a Cabeça, …) na
área dos média, envolvendo as
bibliotecas escolares, assim
como ações de formação para
alunos e professores.

Este concurso tem como

propostas rbe 2022-2023

objetivos a promoção da
leitura e da escrita, com
recurso aos media.
Organiza-se em escalões e os
alunos podem concorrer
individualmente ou em grupo.
Ao longo do ano, são lançados
3 desafios, que podem ser
apresentados em diferentes
formatos (texto, vídeo,
podcast). Os concorrentes
podem utilizar apenas um ou
vários formatos, ao longo dos
3 desafios.

Leitura/ Escrita/ Media
Público-alvo: alunos 8/18 anos

Articulação: Quaisquer áreas
curriculares.

+informação:

https://www.rbe.mec.pt/np4/SerEscritoreCool.html

propostas rbe 2022-2023

O Projeto SOBE+ pretende
contribuir para a melhoria da
literacia em saúde e para a

Bem-estar
Público-alvo: alunos 3/12 anos

Articulação: Português, Estudo do Meio,
Ciências Naturais, Cidadania, Música, Ed.
Visual, outras...

+informação:

https://www.rbe.mec.pt/np4/SOBE.html

promoção da saúde em geral e
prevenção da doença. Centra o
seu foco na integração da
temática da saúde oral no
currículo, convidando as
bibliotecas escolares a
desenvolver atividades a partir
dos materiais lúdicopedagógicos existentes.

A parceria entre a Rede de

propostas rbe 2022-2023

Bibliotecas Escolares (RBE) e o
Plano Nacional de Formação
Financeira (PNFF) visa
promover e divulgar projetos
de educação financeira
através de iniciativas como os
concursos Todos Contam e
Global Money Week.

Cidadania
Público-alvo: alunos 5/18 anos

Articulação: Matemática, Economia,
Cidadania, outras...

+informação:

https://www.rbe.mec.pt/np4/Plano-Nacional-LiteraciaFinanceira.html

Pretende-se que o projeto

propostas rbe 2022-2023

Todos Juntos Podemos Ler
contribua para uma educação
promotora de práticas e
competências de literacia
para todos, dando mais e
melhor atenção aos alunos
em situações de risco,
exclusão, insucesso ou
marginalização.

Leitura/ Inclusão
Público-alvo: alunos 3/18 anos

Articulação: Quaisquer áreas
curriculares.

+informação:

https://www.rbe.mec.pt/np4/TodosJuntosPodemosLer.html

propostas rbe 2022-2023

Leitura
Público-alvo: alunos 6/8 anos

Articulação: Quaisquer áreas
curriculares.

+informação:

https://www.rbe.mec.pt/np4/VoluntariosdeLeitura.html

As bibliotecas escolares são um
lugar privilegiado para o
desenvolvimento de iniciativas
de voluntariado de leitura em
parceria com as crianças e os
jovens, de modo a ajudá-los a
ler mais e melhor.
O projeto conta, por isso, com a
sua colaboração na captação e
enquadramento dos voluntários.
A decisão de aderir ao projeto e
organizar voluntariado de leitura
nas escolas é da
responsabilidade dos órgãos de
direção e da biblioteca, sendo a
coordenação do mesmo da
responsabilidade do professor
bibliotecário, dada a sua função
de charneira na promoção da
leitura.

Este projeto, coordenado pela

propostas rbe 2022-2023

Rede de Bibliotecas Escolares
em parceria com a
Universidade Aberta, implica o
enquadramento da literacia
da informação nas práticas
curriculares através da
definição de abordagens
pedagógicas e de estratégias
de trabalho das bibliotecas
escolares, em escolas do
ensino secundário, com
turmas de 10.º ano.

Informação/ Media
Público-alvo: alunos 15/18 anos

Articulação: Quaisquer áreas
curriculares.

+informação:

https://www.rbe.mec.pt/np4/WEIWERBE.html

propostas rbe 2022-2023

A parceria entre Rede de
Bibliotecas Escolares e o Zig Zag,
espaço de televisão infantil da
RTP2 | RTP, concretiza-se no

Leitura/ Escrita
Público-alvo: alunos 6/8 anos

Articulação: Quaisquer áreas
curriculares.

+informação:

https://www.rbe.mec.pt/np4/ZigZag.html

cruzamento de sinergias com a
divulgação conjunta de
iniciativas e desafios que visam
potenciar competências. A RBE
reforça a importância desta
parceria ao encorajar as
bibliotecas escolares a envolver
a comunidade educativa, de
forma livre e ativa, no
desenvolvimento das
competências leitoras, de
escrita e do espírito crítico.

