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1. INTRODUÇÃO 

 

  A biblioteca escolar, para organizar eficaz e coerentemente o seu trabalho, 

necessita de elaborar e explicitar junto da comunidade que serve uma política de 

desenvolvimento estratégico da BE. Esta é de uma amplitude tal que comporta todos 

os aspetos da ação da BE, desde a missão aos objetivos, passando pela política de 

desenvolvimento da coleção até ao plano de marketing da BE.  

  O presente documento pretende estruturar as bases do plano de marketing a 

ser implementado na Biblioteca Escolar que serve o Agrupamento de Escolas de Seia, 

no concelho de Seia.  

  As Diretrizes IFLA/UNESCO para as Bibliotecas Escolares referem que “os 

serviços e condições proporcionados pela biblioteca escolar devem ser promovidos de 

forma ativa de modo a que os públicos-alvo tenham sempre consciência do seu papel 

essencial como parceiros na aprendizagem e como portal para todo o tipo de recursos 

da informação.” 

  A BE, para ser bem sucedida na sua missão, precisa de provar que as ações e 

estratégias que preconiza e promove não constituem uma ameaça para o status quo 

dos professores, assumindo antes o papel de apoio nas suas tarefas. A BE precisa de 

dar a conhecer o manancial de recursos e serviços que disponibiliza e as formas como 

podem ser efetiva e eficazmente usados, em proveito de todos os utilizadores. A BE 

precisa de comprovar o seu valor e a sua utilidade, não impondo processos e ações, 

antes seduzindo os seus potenciais (e desejados) utilizadores de modo a que não se 

sintam arrastados para práticas que não dominam e de que desconfiam mas antes as 

desejem aprender, dominar e utilizar, afirmando-se como uma mais-valia no percurso 

individual dos professores e alunos, em particular, na senda do sucesso pessoal, 

académico e profissional.  

 

2. PLANO DE MARKETING  

  O plano de marketing terá em atenção quatro áreas essenciais da sua atuação: 

 

 A promoção da BE na escola e na comunidade  
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 A formação dos utilizadores da BE  

 A promoção da leitura  

 O apoio ao currículo  

 

  2.1. Promoção da BE  

O que se entende com a promoção da BE é dar mais visibilidade, conquistar as 

mentes e vontades dos reais e sobretudo os potenciais e os mais resistentes 

utilizadores da BE. Há já algumas estratégias em ação, o que se pretende é reforçar a 

sua atuação, reformulando-as ou acrescentando outras.  

  Estratégias de promoção da BE: 

 Divulgação online das novidades da coleção; 

 Guiões para os utilizadores da BE (alunos e professores), com informações úteis 

relativas à organização do espaço e da coleção, jogos de consolidação destes 

conhecimentos e indicação de algumas regras fundamentais de funcionamento 

da BE; 

 Utilização sistemática do símbolo da BE em todos os documentos e materiais 

por esta preparados; 

 Publicação online, na página do agrupamento, blogues das BE e blogue RBEMS, 

de todos os documentos da BE (plano de atividades, política e plano de 

desenvolvimento da coleção, regulamento, regimento, manual de 

procedimentos, guias para alunos e professores, guiões de literacias, etc.); 

 Atualização regular do blogue da BE; 

  Manter o espaço BE no jornal do agrupamento “Vivências...”; 

 Colocar posters/cartazes, por toda a escola, divulgando as atividades realizadas 

pela/na BE. 
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  2.2. Formação dos utilizadores da BE 

A BE, como polo formativo, deve assegurar ações destinadas aos vários 

utilizadores da BE e nas áreas em que pode afirmar-se como uma mais-valia, 

planificando, executando e avaliando encontros e ações de formação subordinadas a 

temas da utilidade e interesse dos seus utilizadores. Estas deverão ser direcionadas 

aos grupos específicos de utilizadores. 

  Ações a implementar ou já implementadas: 

 Formação de utilizadores da BE, para as turmas do 1º, 5º  e 10º anos, visando 

conhecer melhor a BE e estimulando a sua eficaz utilização;  

 Alargamento da formação de utilizadores da BE aos alunos dos diferentes anos 

de escolaridade, visando a aquisição de competências de pesquisa, seleção e 

organização da informação; 

 Apoio ao desenvolvimento das literacias da informação e digitais; 

 Formação de utilizadores da BE, destinada aos professores, no sentido de 

conhecer a organização da BE, a sua coleção e ser capaz de orientar os alunos 

nas suas atividades de pesquisa, na BE; 

 Apoio aos professores, sempre que solicitado, na sua tarefa de orientar os 

alunos na aquisição e utilização correta das literacias da informação e digitais. 

 

  2.3. Promoção da leitura 

O desenvolvimento de competências de leitura, de qualquer género literário e 

em diferentes suportes é uma prioridade das bibliotecas e com reflexos positivos na 

compreensão dos conteúdos curriculares, de qualquer área disciplinar. A promoção da 

leitura desenvolver-se-á em múltiplas frentes, passando pela divulgação de leituras e 

sedução e formação de leitores, em toda a comunidade escolar. 
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  2.4. Apoio ao currículo 

 Continuar com o desenvolvimento do projeto de itinerância das Maletas 

Pedagógicas, destinado aos alunos do ensino pré-escolar e 1º CEB de todas as escolas 

do agrupamento, preparando fundo documental diversificado e outras propostas de 

atividades para o desenvolvimento das competências de leitura. 

 Envolver os professores de forma mais sistemática e regular no desenvolvimento da 

coleção da BE, quer avaliando os recursos existentes quer propondo novas aquisições. 

 Divulgar listas bibliográficas junto da comunidade escolar, nomeadamente da 

Educação Literária (Metas Curriculares), dos temas dos curricula (transversal), de 

Escritores promovidos pela BE, não apenas dos itens tangíveis da coleção da BE, mas 

também dos intangíveis (sítios Web fidedignos, por exemplo). 

 

3.  MONITORIZAÇÃO/ AVALIAÇÃO DO PLANO DE MARKETING  

 

  O processo de monitorização/avaliação do Plano de Marketing é fundamental 

para aferir o grau de eficácia do plano implementado, no todo e nas partes que o 

constituem, e para se proceder à reformulação do mesmo sempre que necessário, isto 

é, sempre que os resultados obtidos estejam aquém dos resultados esperados. Essa 

reformulação permite eliminar o que não apresenta quaisquer resultados positivos e 

fortalecer o que de bom for alcançado. É fundamental conhecer as opiniões dos 

utilizadores da BE e as críticas e sugestões que tenham, pois é para eles que a BE 

trabalha e é por eles que existe. Deste modo, prevê-se fazer a recolha de dados que 

demonstrem o bom ou mau sucesso da implementação do plano de marketing da BE. 

Os métodos a adotar são:  

 Realizar inquéritos, dirigidos aos alunos e professores, bem como aos 

funcionários, pais e encarregados de educação, quando tal se justificar, no 

sentido de auscultar as suas opiniões sobre todas as atividades realizadas e 

recursos disponibilizados; 

 Conhecer os usos feitos pelos professores e alunos relativamente aos serviços e 

recursos disponibilizados, através dos Mapas Estatísticos de utilização da BE. 
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Seia, 15 de janeiro de 2014 

Os professores bibliotecários 

Liliana Melo 

Manuela Silva 
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