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OBJETIVO
Desenvolver o gosto pelo trabalho, a organização e métodos de estudo

APOIO AOS ALUNOS
Acompanhamento dos alunos por pessoal especializado e

por professores voluntários com larga experiência
Alunos do 5.º ao 10.º ano de escolaridade

PROJETO DE OCUPAÇÃO DO TEMPO
LIVRE E DE APOIO AO ESTUDO

NA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Sessão de apresentação
aos encarregados de educação

7 de outubro às 18h, Biblioteca Municipal de Leiria

HORÁRIO
De segunda a sexta-feira, nos períodos letivos

Das 16h às 19h, sujeito a inscrição
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LIGA-TE À 
BIBLI    TECA

DEFINIÇÃO
O projeto “Liga-te à Biblioteca” é desenvolvido por professores voluntários, com larga
experiência no ensino, contribuindo desta forma para o serviço à comunidade e para a
afirmação de uma verdadeira cidadania. Pretende-se com esta iniciativa fomentar os 
jovens para o gosto pelo trabalho autónomo, incentivar e motivar os alunos para uma
boa gestão do tempo livre, contribuir para a aquisição de bons métodos de estudo. Numa
perspetiva de enriquecimento pessoal e cultural, os estudantes podem usufruir de um
conjunto de espaços e atividades (livros, tablets, internet, música, exposições, filmes, etc.).

SEGURANÇA DOS PARTICIPANTES
Só será permitida a saída do aluno das instalações da Biblioteca Municipal com a devida
autorização dos encarregados de educação, mencionada previamente na ficha da inscrição.

DIREITOS DOS PARTICIPANTES
•  Acesso a todos os materiais de apoio ao estudo (livros, dicionários e internet), desde
que se encontrem disponíveis na Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira.

DEVERES DOS PARTICIPANTES
•  Inscrever-se formalmente no projeto através de ficha própria (até 15 de outubro de 2015);
•  Respeitar os professores voluntários e as suas orientações;
•  Informar a Biblioteca Municipal (teresan@cm-leiria.pt) com a devida antecedência (um dia)
sempre que o aluno, por qualquer motivo, não possa participar nas sessões do “Liga-te
à Biblioteca”. Esta responsabilidade é do respetivo encarregado de educação.

NORMAS DE FUNCIONAMENTO


