PROGRAMA COMENIUS PARCERIA RÉGIO
- SESSÃO PÚBLICA - APRESENTAÇÃO DO PROJETO WEBOOK –
Práticas Inovadoras de Estimulo à Literacia e ao Envolvimento Parental

O Projeto WeBook – Práticas inovadoras de Estímulo à Literacia e ao Envolvimento
Parental na Escola - visa contribuir para a redução dos impactos negativos e dos efeitos
de médio e longo prazo que os maus hábitos de leitura (ou a sua ausência) promovem
nos grupos mais jovens e, consequentemente, nas suas futuras competências pessoais
e profissionais. Simultaneamente, pretende-se garantir que o processo de
desenvolvimento da literacia nos alunos seja ativamente participado pelas
famílias/encarregados de educação, facultando-lhes uma aprendizagem mais sólida e
continuada.
O desenvolvimento das ações permitirá dinamizar a Biblioteca Municipal de Cuba e
visa cumprir alguns dos seus principais propósitos, nomeadamente no que concerne
ao aumento dos níveis de literacia e a melhorar a articulação entre a BMC e a Rede de
Bibliotecas de Cuba, visando favorecer uma maior parceria no desenvolvimento de
projetos comuns. Para além da BMC o projeto envolve toda a rede de bibliotecas a
nível local e regional, a figura parental/família, as novas tecnologias de informação e
comunicação e o know-how técnico-pedagógico dos agentes intervenientes. Para o
desenvolvimento do projeto, que durará 24 meses, foi constituída uma parceria
transnacional, onde se integram duas regiões parceiras. O projeto tem, como entidade
promotora a nível nacional, a Câmara Municipal de Cuba e, como consórcios, o
Agrupamento de Escolas de Cuba e a Associação de Pais e Encarregados de Educação
das Escolas do Concelho de Cuba, no que respeita ao país parceiro, a Itália,
especificamente a Província de Reggio Calábria, uma escola da região, a Associação de
Pais e uma associação de desenvolvimento.
O plano de ação integra um conjunto de atividades multidisciplinares, onde se
destacam, a formação de técnicos e agentes educativos, a sensibilização de técnicos,
alunos e famílias, atividades lúdico-pedagógicas, seminários transnacionais,
intercâmbios de experiências, identificação e apropriação de boas práticas.
Em resumo, um projeto que aproxima a escola e a comunidade, a escola e as famílias e
que poderá conduzir a uma melhor atitude dos alunos face à escola e ao ensinoaprendizagem. Um projeto com os livros, um projeto com web, um projeto com
pessoas, um projeto com ação. Do we book? Do web book?

