PROJETO: “Marcas na História”
_________________________________________

Apresentação
O projeto “Marcas na História” surgiu da necessidade de reforçar o papel das Bibliotecas,
Escolares e Municipais, na dinamização de projetos cada vez mais agregadores, entre os
Agrupamentos de Escolas, Biblioteca Municipais e a comunidade em geral, em articulação com
outros parceiros, nomeadamente empresas, associações e instituições públicas e privadas.
Elegemos o tema “Marcas na História” por ser abrangente e por poder ser fragmentado em
subtemas que permitem um contacto com tradições, monumentos e personalidades através de
ambientes de aprendizagem e de convívio capazes de desenvolver competências em diversas
literacias e áreas curriculares, dentro e fora da escola.
Procuramos através deste projeto, também, trabalhar a inclusão, porque ela é a luta pelo direito
de todos às mesmas oportunidades de aprendizagem através da ligação entre saberes, culturas,
artes, tecnologias, linguagens e das literacias que as suportam.
A partilha e o pensamento criativo serão aliados preciosos para o sucesso na implementação
deste projeto.
______________________________

Organização:
- Rede de Bibliotecas Escolares (RBE)
- Rede Intermunicipal de Bibliotecas da Lezíria do Tejo (RIBLT) e Concelhos de Entroncamento e
Torres Novas (Rede intermunicipal de Bibliotecas do Médio Tejo)
- Centro de Informação Europe Direct Oeste e Lezíria do Tejo (EDIC OLT)
_____________________________

Público – Alvo
- Comunidade escolar dos Agrupamentos de Escolas pertencentes à Comunidade Intermunicipal
da Lezíria do Tejo e Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo (Torres Novas e Entroncamento).
- Agrupamentos de Escolas pertencentes aos concelhos de Torres Novas e Entroncamento.
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- Comunidade local, já fora do sistema de ensino, dos concelhos pertencentes à Comunidade
Intermunicipal da Lezíria do Tejo e Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo (Torres Novas e
Entroncamento).
________________________________

Responsáveis pelo projeto:
- António Nogueira (Rede de Bibliotecas Escolares)
- José Augusto Costa (Professor Educação Especial, fotógrafo amador)
- Maria Filomena Rúbio (Rede de Bibliotecas Escolares)
- Marta Marques (Rede Intermunicipal de Bibliotecas da Lezíria do Tejo)
- Rui Gaspar (Rede Intermunicipal de Bibliotecas da Lezíria do Tejo)
- Sandra Geada (Centro de Informação Europe Direct Oeste e Lezíria do Tejo)
_____________________________________________

Objetivos:
1. Contribuir para o enriquecimento das aprendizagens através da ligação entre saberes,
culturas, artes, tecnologias, linguagens e das literacias que as suportam de forma a
valorizar a participação da comunidade educativa local e europeia, no contexto atual.
2. Promover o reconhecimento do valor das diferenças culturais e do diálogo entre
culturas, bem como a importância da diversidade de vozes, territórios e recursos.
3. Tornar a arte mais acessível aos cidadãos, sobretudo, às crianças e jovens, através da
escola, promovendo a participação, fruição e criação cultural, numa lógica de inclusão e
aprendizagem ao longo da vida.
4. Reforçar o papel da Biblioteca Escolar na dinamização de projetos cada vez mais
agregadores dentro e fora da Escola.
5. Reforçar o papel da Biblioteca Municipal como centro de recolha e difusão da
informação e de coesão social, tendo como mote a preservação, defesa e valorização
do património cultural, material e imaterial das comunidades.
6. Promover a articulação entre as Bibliotecas Escolares e as Bibliotecas Municipais, e o
seu funcionamento em Rede.
___________________________________________________
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Ações a concretizar:
1. O Nosso Património Religioso (Maratona Fotográfica)
2. Personalidades, Instituições e Tradições (do mundo local ao mundo europeu).
____________________________________________________

Calendarização
- Fotografar o Nosso Património Religioso (Maratona Fotográfica) – Ano letivo 2019/20
- Personalidades, Instituições e Tradições (do mundo local ao mundo europeu) - Ano letivo
2020/21
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Ação nº 1
O Nosso Património Religioso (Maratona fotográfica)

_______________________________________________

Apresentação
É consensual que, no mundo atual, as novas literacias colocam novos desafios à educação e à
sociedade. Neste contexto de mudança constante é necessário que a escola, em paralelo com a
própria sociedade, se configure para dar resposta às exigências do hoje e do amanhã. Por isso,
há que reinventar práticas e o uso de fontes diversificadas de informação com destaque para o
recurso basilar e inolvidável que são as bibliotecas, tanto as escolares como as
públicas/municipais.
Na ação nº 1 deste projeto, o uso da imagem ligada às tecnologias vai ao encontro da
necessidade de inovação no contexto da escola/sociedade atual, correspondendo aos interesses
e gosto não só dos alunos/jovens, mas também, da comunidade local, despertando outras
formas de observar, registar, conhecer e avaliar o que existe à sua volta. É dever da Rede de
Bibliotecas Escolares e das Redes de Bibliotecas Municipais organizar, promover e implementar,
de forma articulada, a oferta cultural para a comunidade educativa e para todos os cidadãos,
numa lógica de aprendizagem ao longo da vida, em parceria com entidades públicas e privadas.
_______________________________________________

Objetivos:
1. Valorizar e promover o património religioso local.
2. Fomentar, reconhecer e premiar a capacidade e criatividade fotográfica dos
participantes.
3. Estabelecer parcerias de âmbito local a nível europeu.
________________________________________________

Calendarização


Divulgação do projeto: a partir de setembro 2019



Inscrições online: até 15 de novembro 2019



Formação de curta duração para os intervenientes na organização: Centro de Formação
da Lezíria do Tejo – Santarém (15 de outubro) e Centro de Formação Educatis Salvaterra de Magos (17 de outubro)



Formação de curta duração “Como participar num concurso/maratona fotográfica”,
dirigida à comunidade em geral: nas Bibliotecas Municipais interessadas – Chamusca e
Salvaterra de Magos (após 15 de novembro)
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Reunião conjunta dos grupos SABE’s (Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares):
Santarém CIMLT, 5 de novembro de 2019



Maratona Fotográfica: 13/14 dezembro 2019



Envio das fotos por email (1 foto com 1 frase alusiva ao tema) até 17 dezembro 2019



Seleção das fotos vencedoras: janeiro 2020



Divulgação dos vencedores, entrega dos prémios, apresentação do livro e inauguração
da exposição: 23 abril 2020 em cada um dos municípios



Itinerância da exposição em cada um dos municípios: maio/junho 2020.



Avaliação do projeto – preparação e lançamento do ano 2 com a Ação nº 2 Personalidades, instituições e tradições.
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