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Anexo1 

 

Apresentação do Projeto 

“Biblioteca: uma casa onde cabe toda a gente” 

(Inspirado na obra da Mafalda Milhões) 

 

 

Conforme consta na sua Carta de Princípios a Rede das Bibliotecas Associadas, 

criada sob a égide da Comissão Nacional da UNESCO, tem como objetivos: 

 

a) Encorajar as bibliotecas a implementar os princípios expressos no “Manifesto 

da UNESCO sobre Bibliotecas Públicas” (UNESCO/IFLA, 1995); 

b)  Encorajar as bibliotecas que estão abertas ao público a serem Bibliotecas 

Vivas, realizando atividades em domínios da UNESCO, como a promoção dos 

direitos humanos, do diálogo intercultural, da proteção do ambiente e do bem-

estar, da luta contra o analfabetismo e da cooperação para a paz e cidadania;  

c)  Empreender atividades próprias e dinamizar projetos com as comunidades 

onde se inserem, mediante a apresentação de exposições, cartazes e 

fotografias, a promoção de palestras, colóquios ou debates sobre as diferentes 

áreas temáticas da UNESCO; a dinamização de eventos literários – a leitura 

de poesia ou encontros com autores. 

A Biblioteca Municipal de Alcobaça tendo necessariamente em conta os princípios 

definidos no Manifesto da UNESCO para as Bibliotecas Públicas, bem como as 

diretrizes subjacentes à Rede Nacional de Leitura Pública promovida pelo Ministério 

da Cultura, assume o seu lugar na comunidade, realizando estratégias junto da 

mesma. Para o efeito, oferece novas ferramentas e apresenta novos horizontes aos 

seus utilizadores. 

Hoje, a biblioteca Municipal de Alcobaça, é num organismo vivo que alargou os seus 

limites de atuação, saindo fora de portas. Procura ir ao encontro de grupos específicos 

ou de contextos particulares, como as IPSS, os mercados municipais, os lares e os 

jovens, com novos projetos e iniciativas com o propósito de incluir todas as franjas da 

comunidade. É igualmente, a intermediária entre escolas e comunidade, cria pontes 
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entre públicos de várias faixas etárias, como por exemplo os encontros entre as 

crianças/jovens e os séniores. 

É com este sentimento de: “biblioteca para todos e com todos”, que criamos um 

conjunto de projetos e atividades que vão ao encontro das necessidades e realidades 

da nossa comunidade, e que simultaneamente, se enquadram nas linhas orientadoras 

da Carta de Princípios a Rede das Bibliotecas Associadas, que apresentamos de 

seguida, a saber: 

 

a) ESTÓRIAS COMPETENTES 

Descrição: tendo como mediador o livro, pretende-se através de estórias 

abordar temáticas relevantes para um desenvolvimento sócio emocional 

saudável. Serão realizadas atividades lúdico-pedagógicas para reforçar cada 

uma das temáticas abordadas (ex. Igualdade de género, Boa saúde e bem-

estar, redução das desigualdades, Vida sobre a terra e o mar, entre outras). A 

literatura infantil é um caminho que leva a criança a desenvolver a imaginação, 

emoções e sentimentos de forma agradável e significativa e contribui na 

formação da personalidade, ajudando as crianças a entenderem um pouco 

melhor o contexto onde estão inseridas. As histórias, abrem espaço para o 

raciocínio lógico, para o questionamento e reflexão, envolvendo o aguçar da 

sua inteligência. e a sensibilidade artística. 

Público-alvo: alunos do 1.º CEB 

Local: escolas e instituições do concelho ou Biblioteca Municipal de Alcobaça 

Calendarização: a partir de outubro de 2019. 

 

b) “HERANÇA DE HISTÓRIAS” 

Descrição: leitura para grupos séniores e recolha de histórias dos antigos para 

publicação e encenação. A atividade enquadra-se no combate ao insucesso 

escolar, na medida em que favorece o contacto com o livro e com as histórias, 

potenciando a criatividade através do contacto intergeracional. 

Público-alvo: População adulta – Atividade intergeracional 

Local: Biblioteca Municipal de Alcobaça 
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Calendarização: 1 hora | todo o ano letivo. 

 

c) “COSTURAR HISTÓRIAS” 

Descrição: Vamos costurar tapetes de histórias através de um livro previamente 

definido (tema 2019/2020 - ODS) utilizando para isso diferentes materiais e 

técnicas. O tapete terá como base a história do livro, o seu enredo, o espaço e 

o tempo da ação, bem como as suas personagens. 

Público-alvo: População adulta e jovens/crianças – Atividade intergeracional 

Local: Biblioteca Municipal de Alcobaça 

 

d) “DO COSTURAR AO CONTAR ESTÓRIAS” 

Descrição: No seguimento da atividade “Costurar Estórias”, os “tapetes” 

elaborados podem ser utilizados enquanto ferramenta de trabalho para 

incentivar a leitura e o contacto intergeracional. 

Público-alvo: público escolar e adulto – Atividade intergeracional 

Local: escolas ou Biblioteca Municipal de Alcobaça 

Calendarização: 1 hora | todo o ano letivo 

 

e) CONVERSAS INFORMAIS 

Descrição: As “Conversas Informais” nascem em Março de 2018 de uma 

parceria entre a Biblioteca Municipal e o Motoclube Lobos Lusitanos com o 

intuito de chegar mais próximo da chamada geração dos “likes” ou “do toque 

fantasma”. 

 Procurando desmistificar, desconstruir e aprofundar alguns temas ainda 

considerados “tabus” é o propósito das “Conversas Informais” tais como a 

violência no namoro e a violência doméstica, o bullying e o cyberbullying e todo 

o tipo de adições. 

Nestas conversas procura-se ainda estabelecer uma relação de confiança 

entre os interlocutores e o público, mostrando que a aparência física pode ser 

enganadora. 
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Pode-se andar de mota, usar brincos e ter tatuagens e barba e não ser um 

criminoso. Há que quebrar os estereótipos! 

Público-alvo: público escolar, a partir do 3º ciclo – Atividade intergeracional 

Local: escolas ou Biblioteca Municipal de Alcobaça 

Calendarização: 1 hora | Trimestralmente 

 

f) “EU CONSTRUO…”  

As bibliotecas são cada vez mais um espaço de conhecimento e pesquisa 

sobre o avanço tecnológico e cientifico que se processa a uma velocidade cada 

vez maior. 

Estas oficinas de modelagem e impressão em 3D servem para disponibilizar a 

um público escolar e a quem manifeste o interesse pela área, o acesso a 

ferramentas e conhecimento com um técnico especializado e com a 

possibilidade de criação de um projeto de sua própria autoria, com foco na 

criação, inovação e funcionalidade. 

Público-alvo: público escolar, a partir do 1º ciclo 

Local: Biblioteca Municipal de Alcobaça 

Calendarização: 1 hora | atividade diária 

 

g) “AS NOVAS TECNOLOGIAS” 

Promoção, junto do público adulto e jovem adulto, de ações de formação 

focadas na utilização das novas tecnologias da informação e comunicação – 

TIC, de modo a dotar os mesmos de competências básicas e essenciais de 

adaptação às novas tecnologias. Temas a abordar: internet, Microsoft office, 

Smartphone, Aplicações móveis (app) e Redes Sociais. 

 

Face ao exposto, estamos convictos de que a Biblioteca Municipal de Alcobaça, reúne 

as condições necessárias para integrar a Rede das Bibliotecas Associadas à 

Comissão Nacional da Unesco. 
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