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Resumo  
A promoção da leitura recreativa, a articulação curricular e a integração das tecnologias na sala 
de aula constituirão o ponto central deste artigo, no qual se apresentará o trabalho desenvolvido 
pela Biblioteca Escolar da EB 2, 3 António Correia de Oliveira, no âmbito da articulação curricular, 
concretamente com a disciplina de Tecnologias da Informação e Comunicação, do 9.º ano do 
Ensino Básico. A promoção da leitura associada à integração das tecnologias na sala de aula e o 
desenvolvimento das competências digitais constituíram os objetivos primordiais do projeto A 
leitura e as ferramentas da Web 2.0 – articulação curricular, em implementação pelo terceiro 
ano letivo e apoiado pela Rede de Bibliotecas Escolares ao abrigo do programa Ideias com Mérito 
2011.  
Serão, ainda, revistos neste artigo alguns dos fundamentos teóricos que estiveram na base das 
metodologias adotadas e serão apontados, de forma breve, as vantagens e os constrangimentos 
que advêm da implementação de um projeto desta natureza. 
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Fundamentação e implementação do projeto 
A Biblioteca Escolar (BE) tem passado por grandes transformações que resultam da 

evolução tecnológica e das implicações profundas no acesso, uso e comunicação da 

informação e, por este motivo, enfrenta hoje um desafio que a obrigará a mudar 

práticas, caso contrário não poderá formar leitores e cidadãos cosmopolitas preparados 

para um mundo global. A construção do conhecimento passa inevitavelmente pelas 

competências leitoras e é importante que a BE desenvolva um trabalho que, com um 

caráter regular e sistemático, envolva os alunos “nativos digitais” (Prensky, 2001) em 

situações de leitura que cada vez mais os motivem através do recurso às tecnologias. O 

projeto A leitura e as ferramentas da Web 2.0 – articulação curricular 

(http://ebacoclubeleitura.blogspot.pt/), em implementação há já três anos na BE da 

Escola Básica 2, 3 António Correia de Oliveira, através da articulação entre a BE e a 

disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), e apoiado pela Rede de 

Bibliotecas Escolares (RBE), no âmbito do programa Ideias com Mérito 2001, parece ser 

um exemplo de “boas práticas” neste sentido. Tal como preveem as orientações da RBE 

apresentadas no documento Para uma gestão integrada da biblioteca escolar do 

agrupamento, cumpriram-se com a criação de um Clube de Leitura virtual princípios tão 

importantes como “O trabalho articulado com os docentes, promovendo a integração da 
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BE na prática lectiva”, “Participar, em cooperação com os docentes, nas actividades de 

ensino/aprendizagem (competências de leitura, digitais e de informação) com 

turmas/grupos/alunos” e, consequentemente, desescolarizar a leitura em contexto 

escolar. As Metas de Aprendizagem das TIC são tidas em conta “Não apenas pelo 

evidente potencial que as tecnologias encerram, visível através da apropriação efectiva e 

generalizada em todos os campos da actividade produtiva ou de lazer, mas sobretudo 

pelo que essa nova realidade significa para uma escola cada vez mais obsoleta e, por 

isso, cada vez mais distante da função de preparar as novas gerações para o mundo do 

trabalho, para a vida em sociedade.” (Costa, 2011). Assim, criou-se um espaço de 

partilha de leitura, em diferentes formatos e suportes, que, ao mesmo tempo que 

desenvolve competências de leitura, desenvolve competências do domínio das TIC. Foi 

criado um blogue que se apresenta como um ponto de encontro onde os membros do 

Clube de Leitura “Ler o Mundo” podem partilhar os seus pontos de vista sobre as leituras 

realizadas e enriquecer assim o que todos leram. Por existir a consciência de que a 

construção de um leitor é um processo lento e complexo que exige regularidade e 

continuidade nas suas atividades, propõem-se diferentes sessões do Clube, a ter lugar na 

BE e na sala de aula da disciplina de TIC, que contemplam diferentes propostas (jornais e 

revistas em suporte de papel e em suporte digital, livros e ebooks, artes plásticas, 

cinema, cartoons de imprensa, fotografia, entre outros) e que pretendem ir ao encontro 

dos interesses e gostos dos alunos. Após um primeiro encontro com o grupo de alunos 

na BE, no qual se faz a proposta de leitura e o formato de partilha, os alunos apresentam 

as suas impressões no blogue, utilizando ferramentas da Web 2.0. Refira-se que em cada 

aula da disciplina de TIC há tempo dedicado à leitura e que os trabalhos se desenvolvem 

sempre sobe orientação das professoras bibliotecárias. Diversificar experiências de 

leitura e desenvolver competências de literacia e de literacia digital, sempre associadas 

ao desenvolvimento de competências de escrita, de oralidade, do sentido estético e 

crítico, previstas no Currículo Nacional do Ensino Básico, constituiu o ponto de partida do 

projeto que se estende a todas as turmas de 9.º ano, num total de 75 alunos por ano 

letivo. 

Pontos fortes da implementação do projeto 
A experiência de três anos de trabalho (2010-2013) revelou aspetos positivos, desde já a 

motivação dos alunos, quer para a leitura, quer para a disciplina de TIC, uma vez que se 
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criaram ambientes de trabalho apelativos e com os quais os alunos das escolas do século 

XXI se identificam, tendo em conta a forma como introduz na sala de aula as novas 

tecnologias e as ferramentas da Web 2.0. Alguns alunos envolvidos no projeto passaram 

a frequentar o espaço da BE para ler, tendo as estatísticas de empréstimo domiciliário 

revelado que, efetivamente, estes requisitam mais livros. A diversidade de propostas de 

leitura e o contacto dos alunos com livros, filmes e artes plásticas constitui, sem dúvida, 

uma experiência muito enriquecedora, permitindo o desenvolvimento de competências 

estéticas e culturais, transversais a todo o currículo, para além das competências digitais 

e de leitura implicadas na articulação curricular entre a disciplina de TIC e a BE. Na 

verdade, a escolha das ferramentas da Web 2.0 para partilha de experiências levou os 

alunos a desenvolverem atividades de escrita e de oralidade, que terão contribuído para 

uma melhoria nas suas aprendizagens nas várias disciplinas. Refira-se, também, que 

algumas das ferramentas propostas nas sessões do Clube de Leitura foram utilizadas 

pelos alunos em outras situações curriculares.  

A articulação curricular efetiva que a BE desenvolve com a área disciplinar de TIC associa 

a promoção das leitura e das literacias ao currículo, fomentando, assim o trabalho 

colaborativo que se espera que uma BE realize com os docentes da escola/agrupamento. 

Consideramos que este projeto é um bom exemplo de como os docentes e alunos 

podem encarar a BE como um recurso indispensável ao sucesso das aprendizagens. 

Por último, e não menos importante, será de referir a criação de laços afetivos dos 

alunos com a BE que conduzem a uma valorização do espaço e dos seus recursos 

humanos e materiais e a uma ampliação dos seus interesses de leitura. 

 
Constrangimentos da implementação do projeto 
O elevado número de alunos que compõem cada uma das turmas envolvidas neste 

projeto em cada ano letivo, os seus diferentes ritmos de trabalho e os seus diferentes 

ritmos de leitura, assim como os seus diferentes níveis de motivação e de 

desenvolvimento de competências digitais têm constituído a principal dificuldade na 

implementação deste projeto, nomeadamente na gestão de cada aula e no cumprimento 

do plano inicialmente estabelecido. A necessidade de as professoras bibliotecárias terem 

de atender a um vasto número de solicitações dos alunos - orientação das leituras, 

monitorização de comentários e sua correção, exploração das ferramentas da Web 2.0, 
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publicação de comentários nos blogues - compromete, também, a gestão do tempo de 

cada sessão. 

A não existência de uma equipa do PTE com horário específico para a manutenção de 

equipamentos levou a que, num número bastante elevado de aulas de cada sessão, nem 

sempre se pudessem concretizar as tarefas planificadas. 

Prejudicial ao projeto, numa fase inicial, foi o facto de a docente de TIC 9.º ano, parceira 

neste projeto desde a sua génese, não ter visto o seu contrato renovado. A colocação 

tardia de novos docentes desta disciplina, em cada ano letivo, e o facto de estes 

desconhecerem o trabalho desenvolvido adiam o início dos trabalhos e causam alguns 

constrangimentos, resultantes da adaptação à situação inovadora que constitui a 

presença das professoras bibliotecárias na sala de aula de TIC.  
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