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“A biblioteca escolar desempenha um papel central no desenvolvimento das literacias, no suporte à aprendizagem, na aquisição de competências de
informação e na formação de leitores” (MEC, 2013). A Mediateca, parte integrante da rede de bibliotecas da Universidade de Aveiro, dedica-se às
áreas de Psicologia, Ciências da Educação e Didáticas servindo os diferentes níveis e áreas de ensino existentes no Departamento de Educação e
Psicologia, como é o caso da educação pré-escolar ou do ensino no 1º e 2º ciclo do ensino básico. No entanto, a Mediateca pretende alcançar outros
públicos criando parcerias com diversas entidades e desenvolvendo projetos tendo a literatura infantil e juvenil como ponto de partida, tais como
exposições de livros e materiais didáticos, hora do conto, rimas, músicas infantis, teatro de sombras e de fantoches, projeção de audiolivros ou
campanhas de recolha de livros. Através de parcerias com os departamentos da UA, bibliotecas municipais, escolas e outras entidades, estas
atividades têm como objetivo a dinamização da leitura desde a primeira infância promovendo a inclusão, a interculturalidade e a cidadania e tendo por
base os princípios proclamados pelo Plano Nacional de Leitura (PNL) e pela Rede de Bibliotecas Escolares (RBE).
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