
Experiências com letras: 
Newton gostava de Ler

Obrigado pelo convite.

É um desafio falar para tão ilustre plateia 
procurando trazer novidade. Faço-o com 
um forte sentido de humildade e com a 
arrogância dos bem-intencionados.  



Eu vim 
de longe

singela 
homenagem



Por que é que os ursos polares 
não comem pinguins? 

É um gosto poder 
partilhar algumas 
ideias e os projetos 
que personificam as 
“Experiências com 
letras”.

N. Markl e Marisa S. Páginas de livros infantis rejeitadas



Enquadramento
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. Esquema da apresentação



Pode/deve o livro competir com os 
gadgets pela captação da atenção?

Numa abordagem simplista: não.

Numa abordagem estruturada e modular: sim.



[…]cifras de la Unesco[…]terribles. Y hay 750 
millones de personas adultas que no saben ni leer 
ni escribir, y dos tercios de ellas son mujeres. 
Urge actuar. […] Camboya […]En muchos países, 
miles y miles de adolescentes abandonan el 
colegio por diversas causas: bodas infantiles, 
embarazos, problemas económicos… Los 15 y 16 
años es una edad crítica en muchos países. 

UNESCO 2019 Director-General, Audrey Azoulay

Educar e ser educador é atrativo?

FORMAR / EDUCAR: CONCEITOS (diacrónico|futuro).



ENSINAR EDUCAR INSTRUIR

Quem "ensina" alguém a dirigir um automóvel está a...

Quem "ensina" alguém a contar está a...

Diferenças entre    ensinar | educar | instruir

Quem "ensina" alguém a dançar está a...

Quem "ensina" que não se deve deitar papel ao chão está a...

Quem "ensina" que D. Pedro I foi o 1º Imperador do Brasil…

Quem "ensina" como se pinta a óleo está a...

Quem "ensina" a respeitar os mais velhos está a...



Estamos a 
exercitar 
melhor?

Como se 
gosta de 
aprender e 
ensinar 
existe?

Qual o valor 
do saber?



Aspirar a um desenvolvimento sustentável 
exige compromisso. O crescimento 
económico e a criação de riqueza são 
incontestáveis (- pobreza, + desigualdade, + 
exclusão> vulnerabilidade + violência… 
Quais as razões? 
Que valor terá o dinheiro sem produzir, 
distribuir e consumir? 
Poderemos continuar a consumir da 
mesma forma? 
Qual o papel da literatura e da ciência?



A ciência e a literatura são património da 
humanidade.

Desenvolvimento baseado nos princípios
da vida e dignidade humanas, respeitando

a diversidade cultural e a solidariedade 
entre todos os seres vivos.

A vulgarização da ciência e da literatura 
podem salvar o planeta. 

Os “tolinhos” enganam-se mais facilmente.



De pequenino se planta o pepino 
AE de Mira: Ideias com Mérito RBE

• Destinatários das ações desenvolvidas (14.15)

• 697 alunos: pré-escolar; 1.ºCEB; 2.º CEB; 3.º 
CEB; ES; Educação Especial.

Ações de formação na BE:

• Ações desenvolvidas em articulação 
curricular.

• Ações desenvolvidas em parceria .

• Atividades para a comunidade.



“Literacia ecológica” 

Literacia ecológica - Denis Hickel





O ciclo da água 

Sentir e diferenciar as rochas.

Espiral de aromas.

Jardins portáteis.

Jardins portáteis.

Empenho matemático!



O projeto Histórias com Ciência na 
Biblioteca Escolar

António Andrade (aandrade@ua.pt) 

José Saro (joserbe@gmail.com)

Isabel Malaquias (imalaquias@ua.pt)  

Vitor Bonifácio (vitor.bonifacio@ua.pt) Helmuth
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“Histórias com Ciência na 
Biblioteca Escolar”
António Andrade e José Saro et al. 
Universidade de Coimbra |2017

Secretaria de Estado da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior

“seria interessante alargar essa 
experiência a todas as 
universidades…” maio de 2017.

2017.2018: 1ª edição.



Biblioteca Escolar: um 
recurso estratégico na 
escola.

A internet 

alterou 

radicalmente

a forma de 

comunicar, 

de aprender 

e ensinar. 
leitura | ciência  



[…] a partir dos tempos fixados pelo Ministério para 
cada disciplina […] um quarto do total dessas horas 
(semanalmente … 3º ciclo e secundário) pode ser 
trabalhado pelas escolas de diferentes formas que 
não a aula tradicional dada por um professor […] 

Flexibilização curricular. 

HcC na BE continua a fazer sentido …

«A BE representa uma valência agregadora de conhecimentos 

e recursos diversificados, implicados na mudança das práticas 

educativas, no suporte às aprendizagens e no apoio ao 

currículo.»

Perfil depois da E.Obrigatória



As Bibliotecas são espaços de 

liberdade, de conversa, de 

carinho, de criatividade e de 

trabalho. As bibliotecas são 

local de ação, de fugas e de 

conquistas. 

2017.2018: Murtosa.

Perfil depois da E.Obrigatória



O método científico tem cinco passos básicos…:

• Observar comportamento masculino revela alguma 
rudeza…feios….deixam conversas por acabar…roupa por 
apanhar…

• Questionar: será que os homens são brutos…animais?

• Formular uma hipótese ou uma explicação testável: 
serão todos os homens assim?...nunca deixam a mesa 
posta…nunca sabem o caminho…?

• Faer uma previsão baseada na hipótese: é evidente que 
que os outros(das outras) agem de outra forma

• Testar a previsão: registar o que uns não…os outros são

• Repetir: use os resultados para formular novas 
hipóteses ou previsões. De facto…o pináculo da criação.



Toda a gente sabe que os homens são brutos
Que deixam camas por fazer
E coisas por dizer.

São muito pouco astutos, muito pouco astutos.
Toda a gente sabe que os homens são brutos.

Toda a gente sabe que os homens são feios
Deixam conversas por acabar
E roupa por apanhar.

E vêm com rodeios, vêm com rodeios.
Toda a gente sabe que os homens são feios.

Mas os maridos das outras não
Porque os maridos das outras são
O arquétipo da perfeição
O pináculo da criação.

Dóceis criaturas, de outra espécie qualquer
Que servem para fazer felizes as amigas da 
mulher.
E tudo os que os homens não...
Tudo que os homens não...
Tudo que os homens não...

Os maridos das outras são
Os maridos das outras são.

Os

Os maridos das outras são.

Toda a gente sabe que os homens são lixo
Gostam de músicas que ninguém gosta
Nunca deixam a mesa posta.

Abaixo de bicho, abaixo de bicho.
Toda a gente sabe que os homens são lixo.

Toda a gente sabe que os homens são animais
Que cheiram muito a vinho
E nunca sabem o caminho.

[…] na na na […].
Toda a gente sabe que os homens são animais.

Mas os maridos das outras não
Porque os maridos das outras são
O arquétipo da perfeição
O pináculo da criação.

Amáveis criaturas, de outra espécie qualquer
Que servem para fazer felizes as amigas da 
mulher.
E tudo os que os homens não...
Tudo que os homens não...
Tudo que os homens não...

Os maridos das outras são
Os maridos das outras são
Os maridos das outras são.

O que é que vocês escutam? Ler….o prazer. 





O ME, através da RBE, suportou financeiramente a 
concretização desta ideia: a Rede de Bibliotecas de 
Aveiro passaram a ser um estudo de caso. 

FCCV da UA ficou responsável pela parte científica, 
aceites as sugestões da RBE para a criação de um 
programa novo que implicasse as seguintes 
inovações:
• ser fora da FCCV; 
•o suporte texto (livro et alia) e a experimentação
científica ocorrer especificamente numa biblioteca 
escolar;
• considerar o professor-bibliotecário, depois de 
feita a formação, o ator principal desta ação.





Depoimentos dos alunos

“ Deviam continuar com o projecto, porque aprendemos muito… tenho pena 
que tivesse terminado.”

“A Biblioteca é um espaço adequado, gostava de fazer mais para o ano, 
foram divertidas, estive sempre muito atenta e fiz em casa.”

“Gostava de ver outros alunos a participar no projecto, eu gostei, foi muito 
fixe e interessante.”

3º Ano - EB1 Barrocas
Agrupamento de Escolas de Aveiro

“ Acho que todas as sessões foram interessantes, mas a cada sessão 
melhorou e esta última foi excelente.”

“É tudo tão perfeito!”
10º Ano - ES Jaime Magalhães Lima

O PROJECTO VISTO PELA ESCOLA

“Gostava que houvesse um autocarro do agrupamento para ir mais vezes à 
biblioteca. Gostei muito.” 

1º Ciclo - AE Aradas



O projeto visto pela escola

Constituição do kit:

1 – Livro ou livros

2 – Documento dos alunos e do 

professor bibliotecário

3 – Materiais para a realização das 

experiências





NGL

competênciascurricula



Formação Registo CCPFC/ACC-92582/17
Curso: 15 horas:   saber mais em…RBE



A cantiga 
é 

uma 
arma

Quando o avião aqui chegou
quando o mês de Maio começou
eu olhei para ti
então eu entendi
foi um sonho mau que já passou
foi um mau bocado que acabou

Tinha esta viola numa mão
uma flor vermelha n'outra mão
tinha um grande amor
marcado pela dor
e quando a fronteira me abraçou
foi esta bagagem que encontrou

[…]
E então olhei à minha volta
vi tanta esperança andar à solta
que não hesitei
e os hinos cantei
foram feitos do meu coração
feitos de alegria e de paixão

Eu vim de longe
de muito longe
o que eu andei p'ra'qui chegar
Eu vou p'ra longe
p'ra muito longe
onde nos vamos encontrar
com o que temos p'ra nos dar



A todos os meu obrigado.
Nunca duvidem 

MAIS biblioteca 
MELHOR
cidadania.

Parabéns a quem organizou. 


