


E o que 

achaste

?

Fez-me ver as coisas 

de maneira diferente. 

Deu-me muito em que 

pensar.

Ainda bem que 

gostaste

Está a complicar-me 

a vida. Não me 

compres mais.
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de Odivelasde Odivelas

Departamento de Departamento de 
Gestão Educativa, Gestão Educativa, 

Juventude,  Cultura Juventude,  Cultura 
e Ambientee Ambiente

Vereador Vereador 
Edgar Edgar Luís Simões Luís Simões 
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Divisão de Cultura, Divisão de Cultura, 

Vereadora Maria Vereadora Maria 
Fernanda Marcelo Fernanda Marcelo 
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Divisão de Cultura, Divisão de Cultura, 
Turismo, Património Turismo, Património 

Cultural e Cultural e 
BibliotecasBibliotecas

BibliotecaBiblioteca
Municipal D. DinisMunicipal D. Dinis

Serviço de Apoio Serviço de Apoio 
às Bibliotecas às Bibliotecas 

EscolaresEscolares

Planeamento, Planeamento, 
Intervenção e Intervenção e 

Desenvolvimento Desenvolvimento 
SocioeducativosSocioeducativos
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“Serviço que assegura o “Serviço que assegura o apoio técnicoapoio técnico às Bibliotecas às Bibliotecas 

Escolares e a cooperação Escolares e a cooperação interbibliotecasinterbibliotecas, de forma a , de forma a Escolares e a cooperação Escolares e a cooperação interbibliotecasinterbibliotecas, de forma a , de forma a 

complementar e potenciar os recursos documentais a complementar e potenciar os recursos documentais a 

nível local” nível local” 

(Acordo de Cooperação entre CMO e GRBE)(Acordo de Cooperação entre CMO e GRBE)



“A Biblioteca Municipal desempenha um papel muito importante “A Biblioteca Municipal desempenha um papel muito importante 

na na colaboração com as escolas na fase inicial de instalação colaboração com as escolas na fase inicial de instalação 

da biblioteca escolarda biblioteca escolar e posteriormente, através do e posteriormente, através do trabalhotrabalho

cooperativocooperativo e do e do desenvolvimentodesenvolvimento dede projectosprojectos comunscomuns, , 
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cooperativocooperativo e do e do desenvolvimentodesenvolvimento dede projectosprojectos comunscomuns, , 

direccionadosdireccionados ao público escolar.” (GRBE)ao público escolar.” (GRBE)

Permite “uma melhor concretização do Permite “uma melhor concretização do tratamento do fundo tratamento do fundo 

documentaldocumental, maior facilidade na construção e disponibilização , maior facilidade na construção e disponibilização 

do do catálogocatálogo e no e no acompanhamento técnico e formativoacompanhamento técnico e formativo às às 

escolas” (GRBE)escolas” (GRBE)
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“As bibliotecas de diferentes escolas (…) devem estar “As bibliotecas de diferentes escolas (…) devem estar 

articuladas em articuladas em rederede para permuta de documentos e para permuta de documentos e actividadesactividades

conjuntasconjuntas de animação. O mesmo deve acontecer com a de animação. O mesmo deve acontecer com a 

ligação entre as bibliotecas escolares e as bibliotecas públicas, ligação entre as bibliotecas escolares e as bibliotecas públicas, 

principalmente para recurso a serviços de principalmente para recurso a serviços de apoio técnico apoio técnico 

especializadoespecializado.” (GRBE).” (GRBE)
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�� Remodelação e reorganização do espaço Remodelação e reorganização do espaço 

(criação de diferentes zonas destinadas a fins específicos)(criação de diferentes zonas destinadas a fins específicos)(criação de diferentes zonas destinadas a fins específicos)(criação de diferentes zonas destinadas a fins específicos)

�� Tratamento técnico do fundo documentalTratamento técnico do fundo documental

�� Disponibilização do fundo documental na Disponibilização do fundo documental na WebWeb
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EB1 Olival Basto
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EB1 Maria Máxima Vaz
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EB1 António Maria Bravo
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EB1 Campos de Caneças
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Catálogo on-line em www.cm-odivelas.pt/Bibliopac.htm


