
 
 

                         Agrupamento de Escolas Padre Vítor Melícias 
 

 

                                                                                                                                       

 

O centro de recursos 
        é um espaço aberto à comunidade escolar  
               na qual, desenvolve funções de informação, formação e comunicação 
 
 

Nome da biblioteca- Centro de Recursos da Escola Básica Padre Vítor Melícias (2º/3ºciclo) 

Ano de Integração – 2002 na candidatura nacional 

Área – 103 m
2
 

Nº de Documentos - 10.331 monografias e 839 documentos de material não livro 

Horário   8h30 - 16h30 ininterruptamente 

Contactos – Escola: 261334200 

 

 

Sinopse 

O Agrupamento de Escolas Pe. Vítor Melícias tem 1704 alunos, dos quais 547 são alunos do 

2º/3º ciclo (Escola Básica de Campelos e Escola Pe. Vítor Melícias); 345 do Pré-escolar e 748 

do 1º ciclo.  

O Centro de Recursos desenvolve com as bibliotecas/escolas do agrupamento projetos, 

atividades e recursos de forma integrada, possibilitando assim a rentabilização de todo o 

processo, quer a nível material, quer a nível de recursos humanos.  

O fundo documental circula pelos 11 Jardins de Infância e 10 escolas do 1º ciclo, através dos 

projetos Sobre Rodas, Ler+, ou simplesmente, pelas requisições dos utilizadores pessoais e 

institucionais. As localidades que integra são: Campelos, Vila Facaia, Vale Pereiro, Outeiro da 

Cabeça, Maceira, Póvoa de Penafirme, Palhagueiras, Sobreiro Curvo, A-dos-Cunhados, Ponte 

do Rol, Fonte Grada, Paúl, Ribeira de Pedrulhos e Boavista. 

A coordenadora responsável pelos serviços é a Professora Bibliotecária: Ilídia Janela. 

Acede-se ao catálogo informatizado no seguinte link: 

http://212.55.143.29/bibliopac/bin/wxis.exe/bibliopac/?IsisScript=bibliopac/bin/bibliopac.xic&db=

EBIPVMELICIAS&lang=P&start=cfg-drel1 

 

http://212.55.143.29/bibliopac/bin/wxis.exe/bibliopac/?IsisScript=bibliopac/bin/bibliopac.xic&db=EBIPVMELICIAS&lang=P&start=cfg-drel1
http://212.55.143.29/bibliopac/bin/wxis.exe/bibliopac/?IsisScript=bibliopac/bin/bibliopac.xic&db=EBIPVMELICIAS&lang=P&start=cfg-drel1
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Nome da biblioteca- Centro de Recursos da Escola Básica de Campelos 

Ano de Integração – 2003 na candidatura nacional 

Área – 220 m
2
 

Nº de Documentos - 6800 monografias; 700 documentos de material não livro 

Horário –  9h30 -16h30 ininterruptamente (à 4.ª feira encerra às 13h30) 

Contactos –  261438130 

 

Sinopse 

O Centro de Recursos localiza-se num edifício de serviços, entre a escola do 2.º e 3.º Ciclos e 

a escola do Pré-Escolar e 1.º Ciclo. O espaço reflete e integra os normativos definidos pela 

RBE. 

A Biblioteca Escolar da Escola Básica de Campelos desenvolve com as bibliotecas / escolas do 

agrupamento projetos, atividades e recursos de forma integrada, possibilitando assim a 

rentabilização de todo o processo, quer a nível material, quer a nível de recursos humanos. 

Dirige-se a um universo escolar que vai do pré-escolar (106 crianças, incluindo as do Jardim-

de-Infância da Cabeça Gorda), 1.º ciclo (134 crianças) e 2.º/3.º ciclos (224 crianças), num total 

de cerca de 464 alunos.  

A circulação documental é feita através dos projetos Sobre Rodas, Ler+, ou simplesmente 

pelas requisições dos utilizadores pessoais e institucionais. 

O coordenador responsável pelos serviços é o Professor Bibliotecário Jorge Henriques. 

Acede-se ao catálogo informatizado no seguinte link:  

http://catalogos.rbe.mec.pt/bibliopac/bin/wxis.exe/bibliopac/?IsisScript=bibliopac

/bin/bibliopac.xic&db=DB1113120&lang=P&start=cfg2-drel1 

 

http://catalogos.rbe.mec.pt/bibliopac/bin/wxis.exe/bibliopac/?IsisScript=bibliopac/bin/bibliopac.xic&db=DB1113120&lang=P&start=cfg2-drel1
http://catalogos.rbe.mec.pt/bibliopac/bin/wxis.exe/bibliopac/?IsisScript=bibliopac/bin/bibliopac.xic&db=DB1113120&lang=P&start=cfg2-drel1
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Nome da Biblioteca – Biblioteca Escolar da EBI Pe. Vítor Melícias (1º ciclo) 

 

Ano de Integração – 2008 na candidatura concelhia 

Área – 71 m
2
 

Nº de Documentos - 2181 monografias e 117 documentos de material não livro 

Horário – 9h00 -17h00, encerrando uma hora para almoço 

Contactos – tlm. escola: 961581674 

 

Sinopse 

O Centro de Recursos localiza-se no piso térreo, inserido no edifício da EBI do 1º ciclo da 

Boavista Olheiros e o espaço reflete e integra os normativos definidos pela RBE. 

 O Centro de Recursos desenvolve com a escola do 1º ciclo e com o jardim infantil da Boavista 

projetos, atividades e recursos de forma integrada, rentabilizando assim os recursos humanos 

e materiais. 

A EBI do 1º ciclo tem 101 alunos e 7 docentes. O J.I. da Boavista tem 56 alunos e 3 

educadoras.  

O fundo documental circula entre bibliotecas, através dos projetos Sobre Rodas, Ler+, ou 

simplesmente, pelas requisições dos utilizadores pessoais e institucionais. As atividades de 

animação contemplam a hora do conto (para o 1ºciclo/ pré-escolar), feiras do livro, leituras em 

sala de aula, encontro com escritores e dramatizações. 

 A responsável pelos serviços é a Professora Bibliotecária Ilídia Janela 

Acede-se ao catálogo informatizado no seguinte link:  

http://bmtv.cm-

tvedras.pt/bibliopac/bin/wxis.exe/bibliopac/?IsisScript=bibliopac/bin/bibliopac.xic&db=ESCOLAS

&lang=P&start= 

 

 

http://bmtv.cm-tvedras.pt/bibliopac/bin/wxis.exe/bibliopac/?IsisScript=bibliopac/bin/bibliopac.xic&db=ESCOLAS&lang=P&start
http://bmtv.cm-tvedras.pt/bibliopac/bin/wxis.exe/bibliopac/?IsisScript=bibliopac/bin/bibliopac.xic&db=ESCOLAS&lang=P&start
http://bmtv.cm-tvedras.pt/bibliopac/bin/wxis.exe/bibliopac/?IsisScript=bibliopac/bin/bibliopac.xic&db=ESCOLAS&lang=P&start
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Nome da Biblioteca – Biblioteca Escolar da EB1 da Maceira (1º ciclo)  

 

Ano de Integração – 2004 na candidatura concelhia 

Área – 34 m
2
 

Nº de Documentos - 1205 monografias monografias e 86 documentos de material não livro 

Horário –  8h30-16h30, encerrando uma hora para almoço 

Contactos – Escola: 261985150 

 

Sinopse 

 

O Centro de Recursos localiza-se no piso térreo, inserido no edifício da EB1da Maceira e o 

espaço reflete e integra os normativos definidos pela RBE. 

A biblioteca desenvolve com a escola do 1º ciclo e com o jardim infantil de A-dos-Cunhados 

projetos, atividades e recursos de forma integrada, rentabilizando assim os recursos humanos 

e materiais. 

A EB1 da Maceira tem 78 alunos e 4 docentes. O J.I. de A-dos-Cunhados tem 39 alunos e 2 

educadoras.  

O fundo documental circula entre bibliotecas, através dos projetos Sobre Rodas, Ler+, ou 

simplesmente, pelas requisições dos utilizadores pessoais e institucionais. As atividades de 

animação contemplam a hora do conto (para o 1ºciclo/ pré-escolar), feiras do livro, leituras em 

sala de aula, encontro com escritores e dramatizações. 

A responsável pelos serviços é a professora Ana Lúcia Melo, coordenada pela Professora 

Bibliotecária Ilídia Janela 

Acede-se ao catálogo informatizado no seguinte link: 

http://bmtv.cm-

tvedras.pt/bibliopac/bin/wxis.exe/bibliopac/?IsisScript=bibliopac/bin/bibliopac.xic&db=ESCOLAS

&lang=P&start 

http://bmtv.cm-tvedras.pt/bibliopac/bin/wxis.exe/bibliopac/?IsisScript=bibliopac/bin/bibliopac.xic&db=ESCOLAS&lang=P&start
http://bmtv.cm-tvedras.pt/bibliopac/bin/wxis.exe/bibliopac/?IsisScript=bibliopac/bin/bibliopac.xic&db=ESCOLAS&lang=P&start
http://bmtv.cm-tvedras.pt/bibliopac/bin/wxis.exe/bibliopac/?IsisScript=bibliopac/bin/bibliopac.xic&db=ESCOLAS&lang=P&start
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Nome da Biblioteca – Biblioteca Escolar da EB1 do Sobreiro Curvo (1º ciclo)  

 

Ano de Integração – 2000, na candidatura nacional 

Área – 90 m
2
 

Nº de Documentos - 2096 monografias monografias e 97 documentos de material não livro 

Horário –  9h30-16h30, encerrando uma hora para almoço 

Contactos – Tlm. escola: 911537343 

 

 

Sinopse 

O Centro de Recursos localiza-se no piso térreo, num anexo ao edifício da EB1 do Sobreiro, o 

espaço reflete e integra os normativos definidos pela RBE. 

O Centro de Recursos desenvolve com a escola do 1º ciclo e com o jardim infantil do Sobreiro 

Curvo, projetos, atividades e recursos de forma integrada, rentabilizando assim os recursos 

humanos e materiais. 

A EB1 do Sobreiro Curvo tem 96 alunos e 4 docentes. O J.I. do Sobreiro Curvo tem 18 alunos 

e 1 Educadora.  

O fundo documental circula entre bibliotecas, através dos projetos Sobre Rodas, Ler+, ou 

simplesmente, pelas requisições dos utilizadores pessoais e institucionais. As atividades de 

animação contemplam a hora do conto (para o 1ºciclo/ pré-escolar), feiras do livro, leituras em 

sala de aula, encontro com escritores e dramatizações. 

A responsável pelos serviços é a Professora Ana Lúcia, coordenada pelo Professor 

Bibliotecário Jorge Henriques. 

 Acede-se ao catálogo informatizado no seguinte link: 

 http://bmtv.cm-

tvedras.pt/bibliopac/bin/wxis.exe/bibliopac/?IsisScript=bibliopac/bin/bibliopac.xic&db=ESCOLAS

&lang=P&start= 

 

http://bmtv.cm-tvedras.pt/bibliopac/bin/wxis.exe/bibliopac/?IsisScript=bibliopac/bin/bibliopac.xic&db=ESCOLAS&lang=P&start
http://bmtv.cm-tvedras.pt/bibliopac/bin/wxis.exe/bibliopac/?IsisScript=bibliopac/bin/bibliopac.xic&db=ESCOLAS&lang=P&start
http://bmtv.cm-tvedras.pt/bibliopac/bin/wxis.exe/bibliopac/?IsisScript=bibliopac/bin/bibliopac.xic&db=ESCOLAS&lang=P&start
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   Nome da Biblioteca – Biblioteca Escolar da Escola Básica de Ponte do Rol (pré escolar e 1º 

ciclo)  

Área –  

Nº de Documentos - ------ monografias e ------ documentos de material não livro 

Horário –  9h30-16h30, encerrando uma hora para almoço 

Contatos – Tlm. 969489514 / Tl.261331936 

 

Sinopse 

O Centro de Recursos localiza-se no piso térreo e comporta uma sala bipartida: uma com área 

de leitura / multimédia e outra dedicada à zona lúdica. No exterior existe uma sala multimédia 

que é supervisionada pela responsável da Biblioteca. O espaço reflete e integra os normativos 

definidos pela RBE. 

O Centro de Recursos desenvolve com o Jardim de Infância e a escola do 1º ciclo projetos, 

atividades e recursos de forma integrada, rentabilizando assim os recursos humanos e 

materiais. A responsável pela biblioteca contempla nas suas tarefas a hora do conto/ateliers e 

requisições para todas as turmas da escola. 

A Escola Básica de Ponte do Rol tem 58 alunos do pré-escolar, 3 educadoras e 90 alunos do 

1º ciclo, com 4 professoras.  

O fundo documental circula entre bibliotecas, através dos projetos Sobre Rodas, Ler+, ou 

simplesmente, pelas requisições dos utilizadores pessoais e institucionais. As atividades de 

animação contemplam a hora do conto (para o 1ºciclo/ pré-escolar), feiras do livro, leituras em 

sala de aula, encontro com escritores e dramatizações. 

A responsável pelos serviços é a Professora Fátima Francisco, coordenada pela Professora 

Bibliotecária, Ilídia Janela. 

 Acede-se ao catálogo informatizado no seguinte link: 

 http://bmtv.cm-

tvedras.pt/bibliopac/bin/wxis.exe/bibliopac/?IsisScript=bibliopac/bin/bibliopac.xic&db=ESCOLAS

&lang=P&start= 

 

 

 

 

http://bmtv.cm-tvedras.pt/bibliopac/bin/wxis.exe/bibliopac/?IsisScript=bibliopac/bin/bibliopac.xic&db=ESCOLAS&lang=P&start
http://bmtv.cm-tvedras.pt/bibliopac/bin/wxis.exe/bibliopac/?IsisScript=bibliopac/bin/bibliopac.xic&db=ESCOLAS&lang=P&start
http://bmtv.cm-tvedras.pt/bibliopac/bin/wxis.exe/bibliopac/?IsisScript=bibliopac/bin/bibliopac.xic&db=ESCOLAS&lang=P&start
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Biblioteca da Escola Básica Padre Vítor Melícias 

 

Biblioteca da Escola Básica de Campelos 
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Biblioteca da Boavista (1º ciclo) 

 

Biblioteca da Escola Básica do Sobreiro Curvo (1º ciclo) 
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Biblioteca da Escola Básica da Maceira 

 

 

 

 

Biblioteca da Escola Básica de Ponte do Rol 

 


