
BIBLIOTECA ESCOLAR/CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS

DEFINIÇÃO

A Biblioteca Escolar/Centro de Recursos Educativos (BE /CRE) é uma estrutura que
gere recursos educativos, integrando espaços dotados de equipamentos adequados, onde
são recolhidos, tratados e d isponibilizados todo o tipo de documentos que contribuam
para o desenvolvimento de actividades de natureza pedagógica, bem como de ocupação
de tempos livres e de lazer, geradores de competências potenciadoras de cidadãos
críticos para a sociedade de inform ação e do conhecimento.
A BE/CRE é constituída por diferentes espaços onde, em regime de livre acesso, se
encontram à disposição da comunidade educativa:

a) Livros, produtos multimédia, revistas e periódicos;
b) Equipamentos de produção e de reprodução de docume ntos;
c) Recursos humanos, constituídos em equipa multidisciplinar, integrando

docentes e não docentes a que compete a coordenação das actividades, a
orientação e o apoio a todos os utilizadores.

LOCALIZAÇÃO

Situada no pavilhão três, no segundo piso.

OBJECTIVOS

A BE/CRE, como núcleo de organização pedagógica, que apoia  o desenvolvimento do
Projecto Educativo do Agrupamento, os projectos curricul ares de escola e de turmas
deve prosseguir os seguintes objectivos:

a) Promover a plena utilização dos recursos ex istentes, apoiando
docentes e discentes na execução de trabalhos e projectos de âmbito
curricular e de desenvolvimento curricular;

b) Desenvolver nos alunos competências e hábitos de trabalho baseados
na consulta, tratamento e produção de informação, tais com o:
seleccionar, analisar, criticar e difundir documentos em diferentes
suportes;

c) Estimular nos alunos a apetência para a aprendizagem, criando as
condições para a descoberta do prazer de ler, o interesse pelas
ciências, pela arte e pela cultura;

d) Apoiar os professores na planificação e criação de situações de
aprendizagem que visem o desenvolvimento das competências
definidas para os diversos níveis de ensino;

e) Oferecer aos utilizadores, especialmente aos alunos, recursos para a
ocupação dos tempos livres;

f) Participar no desenvolvimento da Rede Concelhia das Bibliotecas.


