Normas para a Circulação dos Baús de Leitura
Projecto “Degraus de Saber”

1. O projecto “Degraus de Saber” é da responsabilidade da Biblioteca Escolar, da Escola E.B.
2,3/Secundária de Baião, e pretende abranger as Escolas Básicas do 1º Ciclo e o Jardim de Infância
do Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil.
2. Este projecto apresenta como principais objectivos os constantes no Projecto Educativo da Escola,
no que concerne ao desenvolvimento de competências no domínio do saber-fazer, nomeadamente na
área da leitura/escrita, do gosto pelo livro e do aumento dos níveis de literacia dos alunos, servindo
de apoio às actividades curriculares e de motivação às aprendizagens, de modo a prevenir o risco de
insucesso escolar, bem como facilitar a circulação interna dos recursos e promover a
interdisciplinaridade pela articulação de projectos e actividades.
3. Os três Baús de Leitura (rosa para o pré-escolar; azul para o 1º/2º ano; branco para o 3º/4º ano) são
compostos por um número variável de material livro e não-livro, abrangendo temáticas variadas. No
interior de cada Baú segue uma lista discriminada do fundo documental que o compõe, ficando
também uma cópia arquivada na Biblioteca Escolar.
4. A Equipa da Biblioteca Escolar encarrega-se da entrega e do levantamento dos Baús de Leitura.
Estes circulam entre as cinco Escolas do 1º CEB (Loivos do Monte, Ingilde, Vilarelho, Sede nº 1,
Sede nº 2) e o Jardim de Infância (Pranhô), num sistema de rotatividade, e serão entregues na
respectiva escola, a um professor do 1º CEB ou a um educador de infância, em hora e data a definir
pela equipa responsável pela Biblioteca Escolar, ficando o mesmo responsável por todo o material aí
constante, devendo relatar, com a maior brevidade possível, qualquer anomalia que nele detectarem
no acto de entrega.
5. A permanência dos Baús de Leitura em cada escola/Jardim de Infância terá um período máximo
de quatro semanas. Findo este período, os Baús serão recolhidos nos respectivos locais,
permanecendo depois na biblioteca escolar durante uma semana para verificação/actualização do
6. A requisição de material dos Baús de Leitura também poderá ser efectuada na Biblioteca Escolar,
por qualquer dos docentes do 1º Ciclo ou Educador de Infância em exercício de funções no
Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil, por um prazo a acordar, tendo em conta a disponibilidade
dos recursos existentes.
7. A exploração do material constante em cada um dos Baús de Leitura ficará a cargo do professor
responsável pelo mesmo e que poderá propôr a realização de pequenos trabalhos que poderão ser
expostos na Escola Sede ou disponibilizados on-line, através do blogue da Biblioteca Escolar
(http://biblioteca-baiao.blogs.sapo.pt)
ou
do
blogue
“Degraus
de
Saber”
(http://bibliotecaescolabaiao.blogs.sapo.pt).
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