Uma Biblioteca Verde deve reger-se pelos seguintes
princípios:

PROJECTO BIBLIOTECA VERDE

1 – Redução da utilização de papel nos processos
administrativos;
2 – Nos casos onde o papel ainda for indispensável, utilizar
papel reciclado;
3 – Utilização de formulários informáticos nos computadores
da Biblioteca em substituição de alguns processos
administrativos;
4 - Utilização de formulários on-line nos computadores da
Biblioteca, computadores das escolas do agrupamento ou a
partir de casa, em substituição de alguns processos
administrativos;
5 – Criação de uma Biblioteca digital on-line;
6 – Promoção de actividades ambientalistas;
7 – Actividades na Biblioteca com material de desperdício;

8 – Utilização de lâmpadas de baixo consumo energético;
9 – Limpeza da Biblioteca Escolar com produtos ecológicos;
10 – Selecção e separação do lixo da Biblioteca.

BIBLIOTECAS ESCOLARES
DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS
EUGÉNIO DOS SANTOS

IDENTIFICAÇÃO

INTRODUÇÃO

Quem somos: Bibliotecas Escolares do Agrupamento de
Escolas Eugénio dos Santos.

Na sequência de conversas e debates sobre a necessidade de
melhorar o Ambiente, ter uma atitude ecológica perante a vida,
proteger a Natureza, surgiu a vontade de demonstrar
realmente o quanto nos preocupamos e procuramos fazer algo
nesse sentido.
Como estamos num local que, por vezes directa e por vezes
indirectamente, contacta com muitos projectos da Escola,
temos contacto com toda a comunidade educativa tornou-se
quase umbilical tomar a dianteira dum projecto (ainda que
embrionário) que equacionasse problemas ambientalistas e os
tentasse resolver.
Através da Leitura podemos abordar muitíssimas questões e
sensibilizar nossos alunos e colegas para uma Vida Escolar
mais Verde.
Decidimos então tornar as nossas Bibliotecas Verdes e
formular um projecto onde estivessem estas ideias bem
patentes.

Que pretendemos: Lançar a marca BIBLIOTECA VERDE.
Que propomos: Tornar as nossas Bibliotecas em pólos piloto
de verdadeiras Bibliotecas Verdes, com o objectivo de lançar
normas de certificação de outras Bibliotecas, da RBE que
aspirem, também, a tornarem-se Bibliotecas Verdes.
Que fazemos: Aumentar rotinas ecológicas
Como o fazemos: Sensibilizando toda a comunidade
Quando o fazemos: A partir de ONTEM…

