
I Encontro
das Bibliotecas
Escolares
no Concelho
de Palmela

22 e 23 março
Biblioteca Municipal de Palmela

BIBLIOTECAS ESCOLARES 
E SUSTENTABILIDADE

programa



Dia 22
8h45

Receção aos participantes
9h15

Sessão de Abertura
Álvaro Balseiro Amaro, Presidente 
da Câmara Municipal de Palmela
Manuela Pargana Silva, Coordenadora 
Nacional da Rede de Bibliotecas Escolares 
Rui Garcia, Presidente do Conselho Diretivo 
da AMRS (Associação de Municípios do 
Distrito de Setúbal)

10h00

Conferência de Abertura
Reflexões para uma cultura regenerativa
Gil Penha Lopes

10h45

Pausa
11h00

Painel 1 – As bibliotecas 
escolares do concelho 
de Palmela
Intervenção 1
Quem somos? O Grupo das Bibliotecas 
Escolares do Concelho de Palmela
Olga Cidades

Intervenção 2
Bibliotecas escolares de Palmela 
e a sustentabilidade 
Representantes dos estabelecimentos 
de ensino
Representante área da Edução da Câmara 
Municipal de Palmela
Representante da área do Ambiente 
da Câmara Municipal de Palmela
Moderação: Margarida Chaves

Debate
12h00-14h00

Almoço livre
14h00

Painel 2 – Bibliotecas 
e sustentabilidade
Intervenção 1
Sustentabilidade ambiental para as 
bibliotecas portuguesas – que presente 
e futuro?
Sandra Moura Dias

Intervenção 2
Apresentação do estudo realizado 
nas bibliotecas escolares do concelho 
de Palmela
Cátia Cavaco
Margarida Chaves
Olga Cidades

Debate

15h30

Pausa
15h45

Painel 3 – Escrever e ilustrar 
sobre e... o ambiente: mesa 
redonda com escritores 
e ilustradores
Danuta Wojciechowska
David Machado
Manuela Mota Ribeiro
Paulo Galindro
Moderação: Alexandrina Pereira

Debate
16h45

Pausa
17h00

Bibliotecas são o contributo 
de todos
Homenagem aos professores bibliotecários 
e coordenadores interconcelhios que 
fizeram e fazem as bibliotecas escolares 
do concelho de Palmela

17h30

Moscatel de honra



Dia 23
Workshops
Cada inscrito pode inscrever-se num 
workshop na parte da manhã e noutro 
na parte da tarde.
Deverá indicar, de 1 a 5, as suas prioridades.

Workshop 1
Maletas da Sustentabilidade 
por Cátia Cavaco - ENA (Agência de 
Energia e Ambiente da Arrábida)
Apresentação do recurso pedagógico 
“Maletas da Sustentabilidade”. Inclui a 
realização de uma dinâmica sobre os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) e um jogo pedagógico intitulado 
“Metas do Planeta”.
Duração: 1 hora e 30 minutos
Sessão da manhã: 10h00-11h30 
Sessão da tarde: 14h00-15h30
Nº de participantes: 20

Workshop 2
“…Desperdício zero! Vai tudo 
para o pop-Up!”
por José Alberto Rodrigues
Convidam-se os participantes a conhecer 
e explorar o mundo dos livros pop-up  
e realizar uma criação original utilizando 
esta técnica. A sessão será dividida em 

duas partes, sendo a primeira destinada 
à apresentação de livros e a segunda 
para a criação de um postal com técnicas 
pop-up. Os materiais a utilizar serão 
aproveitados daquilo que normalmente 
costuma ser deitado ao lixo ou vai para 
reciclagem.
Duração: 3 horas, com intervalo
Sessão da manhã: 9h45-12h45
Sessão da tarde: 14h00-17h00
Nº de participantes: 15
Recomendações: Trazer cola de batom ou 
universal, tesoura, lápis e, como o conceito é o 
desperdício zero, restos de cartolina de cores 
variadas... que, aparentemente, para nada servem!

Workshop 3
Os lugares que habitamos
por Patrícia Azevedo Godinho - Entre 
Memórias Educação Patrimonial Itinerante
Importa refletir, no âmbito da 
sustentabilidade ambiental, sobre a 
necessidade da preservação e da gestão 
da paisagem. Partindo da paisagem 
do concelho de Palmela, levamos os 
participantes a tomar consciência da 
necessidade da preservação através de 
uma dinâmica de expressão corporal e 
de desenho inspirada na prática de Segni 
Mossi. 
O corpo é aqui tomado como agente ativo 
na relação do Homem com a paisagem, 
sem esquecer a consciência de cada um, 
que tem o papel principal na tomada de 
decisões. 

As sessões contam com a participação 
da bailarina e coreógrafa de dança 
contemporânea Rafaela Salvador.
Duração: 1 hora e trinta minutos
Sessão da manhã: 10h00-11h30
Sessão da tarde: 14h00-15h30
Nº de participantes: 20
Recomendações: Trazer roupa confortável. Pode 
haver necessidade de se descalçar. É uma sessão 
de e em movimento!

Workshop 4
Livros em miniatura
por João Lizardo
Dirigida a profissionais da área da Educação 
e das Bibliotecas interessados em 
desenvolver atividades que tenham como 
tema a criação de Livros Miniatura e a 
História do Livro. 
Pressupõe um conjunto de atividades 
concebidas para integrar projetos 
educativos e suscetíveis de coordenação 
com áreas letivas tão diversas como 
a Língua Portuguesa, a História, ou a 
Educação Visual e Tecnológica.
Duração: 2 horas e 30 minutos
Sessão da manhã: 9h30-12h30
Sessão da tarde: 14h00-16h30
Nº de participantes: 30
Recomendações: Acompanhar-se de muita 
curiosidade para conhecer, pela mão do autor, uma 
exposição lindíssima e aprender como produzir um 
recurso valiosíssimo como é o livro, com recursos 
acessíveis a todos, explorando materiais e formatos 
novos e invulgares. 



Workshop 5
Pegada digital, 
uma problemática 
do nosso tempo
por Jorge Borges
Mostrar como construir e gerir a nossa 
identidade digital de forma a controlarmos 
a nossa pegada digital. Vivemos na 
era dos ecrãs. Vivemos ligados. Os 
nossos dados, a nossa vida, estão 
espalhados e acessíveis na Rede. Com 
que implicações? Quem os gere? Como 
os usamos em nosso benefício? Para 
entendermos esta problemática em toda 

a sua extensão,  abordar-se-á ainda a 
importância dos dados (uma revolução 
em curso que vai alterar a nossa forma de 
viver, trabalhar e pensar), os algoritmos e 
a importância crescente da reputação, na 
nossa vida.
Duração: 2 horas e 30 minutos
Sessão da manhã: 10h30-12h30
Sessão da tarde: 14h00-16h30
Nº de participantes: 25
Recomendações: Não deixar passar ao lado este 
alerta: não é apenas quando consumimos um 
produto físico que deixamos resíduos, que devem 
ser reciclados ou reaproveitados. Tal ideia também 
está presente naquele que é cada vez mais o 
mundo – o ambiente digital. 

Inscrições e informações: 
bibliotecas@cm-palmela.pt

Indicar: Nome completo; Entidade; 
Profissão; Contato telefónico e e-mail.
Indicar se pretende a parte da manhã ou 
a parte da tarde e a ordem preferencial 
para a frequência nos Workshops.

Limite: 100

Encontro certificado pelo Conselho 
Científico de Braga como curso de 15 
horas – Centro de Formação da Ordem 
de Santiago, Setúbal

Em paralelo
Mini Feira do Livro 
sobre sustentabilidade 
ambiental
promovida em colaboração 
com a Livraria Bertrand

Exposição de Livros 
em Miniatura, de João Lizardo
Patente entre 22 de março e 27 de abril 
na Biblioteca Municipal de Palmela


