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BEDETECA JAIME CORTESÃO  
   

I - APRESENTAÇÃO  

   

Propósito:  

 Construir uma secção na biblioteca dedicada à Banda desenhada.  

 Fomentar o uso didáctico da banda desenhada.  

 Dinamizar actividades de tradução e retroversão.  

 Fomentar o gosto pela leitura e criação de banda desenhada.  

 Divulgar a gramática da banda desenhada, salientando a especificidade do seu 

discurso na articulação entre imagem-texto-cor.  

 Promover um concurso anual inter-escolas, com exposição final de trabalhos e, 

eventual, publicação de trabalhos num anuário.  

   

   

Como fazer:  

 Contactar editoras para a oferta e/ou fornecimento de álbuns a preços 

acessíveis para o espólio da biblioteca.  

 Estabelecer parcerias com a Junta de Freguesia de Santa Cruz, jornal ou jornais 

locais e regionais para o desenvolvimento de concursos a nível local e/ou 

nacional  

 Convidar as turmas com expressão plástica para a realização de bandas 

desenhadas.  

 Organizar anualmente uma visita de estudo ao Festival Anual de Banda 

Desenhada da Amadora.   

 Promover a realização de uma feira do livro dedicada à BD.  

 Constituir uma comissão de acompanhamento e promoção de actividades.  

 Procurar apoio financeiro em bancos e empresas para desenvolvimento de 

actividades e/ou concursos.  

 Publicar um anuário com os melhores trabalhos (distribuído com a edição de um 

jornal).  

   

   

 

Comissão Coordenadora:  

Deve incluir na sua composição professores de línguas (português, inglês, francês) e 

de Expressão Plástica. Esta composição permitirá que nas aulas de Línguas e 

Expressões se possam desenvolver actividades como construção de argumentos, 

tradução, retroversão, desenho, onde se dinamize e aplique a técnica da banda 

desenhada.   

   

   

 

Produtos:  

 Concursos a nível de escola (tradução/retroversão)  

 workshops  

 Bedeteca  

 Um blogue e/ou uma secção na página web da escola.  

 Exposição anual de trabalhos.  

 Anuário com a publicação dos melhores trabalhos de BD e artigos sobre banda 

desenhada.  
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II - FASES DE IMPLEMENTAÇÃO  

   

A - NÍVEL DE ESCOLA  

1.ª fase: Aquisição de álbuns de banda desenhada (em português e noutras línguas).  

2.ª fase: Implementação de concursos e workshops de apresentação e divulgação.  

3.ª fase: produção de trabalhos.  

4.ª fase: publicação e exposição dos trabalhos produzidos.  

   

B - NÍVEL INTERESCOLAR  

5.ª fase: Concurso de Banda Desenhada Inter-Escolas.  

6.ª fase: Organização de um Festival Anual da Banda Desenhada Escolar, em Coimbra 

(envolvendo entre outras entidades: Junta de Freguesia de Santa Cruz, Câmara 

Municipal).  

 

 

 

Coimbra, 2 de Junho de 2010 

 

 

 

 O Professor Promotor 

 

 

 

 

 
 João Carlos Matos Lopes 


