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PLANO DE ATIVIDADES
2014-2015

Domínio A
Currículo, literacias e aprendizagem

Intervenientes

Público

Datas previstas

Orçamento

alvo

Desenvolver atividades curriculares com os docentes de Português trabalhando de forma transversal
as literacias da informação e dos média constantes no referencial "Aprender com a biblioteca
escolar".
Promover a literacias da informação - "Como fazer um trabalho de pesquisa" com o apoio do guião
Big6.

Professora
bibliotecária
Docentes

5º ano

Janeiro a Maio

-

Equipa das BE

1º e 2º ciclos

2º Período

-

Equipa das BE

Alunos do
agrupamento

Ao longo do ano

-

Professora
bibliotecária

-

1ºperíodo

-

2º e 3º ciclos

Ao longo do ano

Alunos do

Ao longo do ano

-

Colaborar com os professores do agrupamento e apoiar iniciativas e atividades com vista à integração
do fundo documental.
Participar em reuniões formais/informais com os coordenadores dos departamentoscurriculares /
coordenador de projetos no sentido de planificar atividades comuns.

100
euros

Apoiar e colaborar com os docentes de Português na seleção de livros e materiais para o
desenvolvimento da atividade "Olimpíadas da Língua Portuguesa”.

Equipa da BE
Docentes de
Português

Continuar a organizar e ampliar a sala de estudo virtual com a colaboração dos docentes.

Equipa da BE
Docentes

agrupamento

Equipa das BE

2º e 3º ciclo

Ao longo do ano

-

2º ciclo

Fevereiro

-

Apoiar aos alunos na pesquisa de informação, no acesso ao catálogo
trabalhos escritos.

e na elaboração

de

Divulgar, incentivar e promover açõe s de utilização de ferramentas da WEB2.0 ( correio

Professora

e le trónico;mov ie make r; g oog le d riv e e outras)em p arceria com a d ocente de TIC .

bibliotecária

Assinalar o dia da Internet Segura. Formação sobre segurança na Internet

Professora
bibliotecária / prof.
TIC
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Março
2º ciclo

Fevereiro

-

escola
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Realizar ações de formação de utilizadores aos alunos.

Professora

5º ano

Outubro

-

Alunos com

Ao longo do ano

-

bibliotecária
Apoiar e realizar atividades com os alunos do Ensino Especial.

Equipa das BE

NEE
Domínio B
Leitura e literacias

Intervenientes

Equipa da BE

Público-alvo

Datas previstas

Orçamento

Pré-escolar,

Ao longo do ano

-

outubro

20 euros

outubro

20 euros

outubro

-

16 a 20 de
março

-

1º, 2º e 3º

Coordenaras ações do projeto aLer+: Organizar a atividade ALer+ no Natal; (Sobre)MesadeLeituras;
Equipa da BE

ciclos
Comunidade
educativa

Comemorar do mês das Bibliotecas Escolares
Equipa das BE

3º, 4º anos e
2º ciclo

Concurso “Crio um marcador” - criação de um marcador que evidencie as leituras dos alunos e as
obras literárias que o inspiraram.
Equipa das BE

Alunos do 2º
e 3º ciclo

Dinamizar a atividade "Eu sou o que leio"- promover as leituras dos alunos e preparar uma
exposição digital com os livros preferidos.
Realizar uma feira do livro na BE do agrupamento.

Coordenar o PNL/Concurso Nacional de Leitura para o 3.º ciclo e outros em articulação com os
docentes de Português.

Coordenar o concurso concelhio de leitura “Braga aler+” destinado aos alunos do 2º ciclo ( 1º e 2º
fases) em articulação com os docentes de Português.
Elaborar questionários sobre as obras a concurso.
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Equipa da BE

2º e 3º ciclos

Docentes de
Português/ PB

3º ciclo

PB/ Docentes de
Português

3º,4º, 5º e 6º
anos

12, 13,14 de
janeiro

5 euros

9, 10 e 11 de
fevereiro

5 euros

PLANO DE ATIVIDADES
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Dinamizar a Semana da Leitura: leituras partilhadas; encontros de poesia; exposições das áreas
curriculares; elaboração de cartazesdepromoção das actividades.

Equipa das BE
Docentes
Associações dePais

março

Pré-escolar e
1º ciclo

Ao longo do ano

Professora
bibliotecária

2º e 3º ciclos

Ao longo do ano

60 euros

Professora
bibliotecáriae
equipa da BE

2º ciclo

Ao longo do ano

-

Equipa das BE

Pré-escolar e
1º ciclo

Ao longo do ano

-

Equipa das BE
Docentes

Pré- escolar,
1º, 2º e 3º
ciclos

1º e 2º períodos

150 euros

Professora
Bibliotecária

Alunos do
agrupamento

Novembro e
Dezembro

100 euros

Equipa da BE

Promover os concursos mensais “ Um leitor com Super Visão” e “O escritor do mês”.
Premiar os alunos vencedores.
Dinamizar a atividade de promoção de leitura “Viajar nas histórias ”nas escolas do pré-escolar e do 1º
ciclo.
Realizar encontros com escritores e ilustradores em articulação com os docentes.

Adquirir obras de leitura orientada de forma a cumprir as metas curriculares.
Reforçar a colecção( livros, DVD,)mediante as propostas dos docentes.
Promover sessões de leitura na BE para assinalar datas comemorativas: Natal/ Semana da
Alimentação/ Dia do Ambiente/ Dia Mundial da Poesia.

Colaborar na organização do concurso de expressão escrita "Uma aventura no Reino da Matemática".

Professora
Bibliotecária

Docentes de
Matemática / PB

Equipa das BE
Realizar sessões de leitura nas escolas do agrupamento que respondam aos objeetivos da oferta
complementar - Educação Financeira e Educação Rodoviária.
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10 euros

De 16 a 20 de

ciclos

Apoiar os projetos:”Já sei ler”; “ Leitura em vai e vem”

Divulgar, mensalmente, os Top leitores e os livros mais lidos.
Premiar os melhores leitores.

Pré-escolar,
1º, 2º e 3º

-

Alunos do 2º

10 euros

ciclo

Ao longo do ano

Alunos do 2º e

Fevereiro

-

Novembro /

-

3º ciclo

1º ciclo

janeiro

PLANO DE ATIVIDADES
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Participar no recital de poesia da BLCS.
Domínio C
Projetos e atividades

Equipa das BE
BLCS
RBEB

Equipa das BE

Articular as atividades com os diferentes projectos existentes na escola (PESES, Prosepe) - Dia da
Floresta autótone; Dia da Alimentação.

Participar no Concurso de Escrita “Conto de natal”.

Datas previstas

Alunos do

Ao longo do ano

Orçamento

100 euros

agrupamento

Equipa das BE
Coordenadores de
projetos

2º e 3º ciclo

Ao longo do ano

-

Equipa das BE
BLCS
RBB
Equipa das BE

1º e 2º ciclos

Dezembro

-

3º ciclo

Outubro

-

1º, 2º e 3º

Ao longo do ano

-

Promover uma campanha de Monitores para a Biblioteca Escolar.
Equipa das BE
Apoiar os alunos na pesquisa, estudo e realização de trabalhos escolares.

ciclo
Equipa das BE

Desenvolver o projeto " aler+ em família".

1º ciclo

Intervenientes

Proporcionar aos alunos uma gama diversificada de obras de leitura recreativa, periódicos, filmes e
jogos educativos paraocupação dos temposlivres.
Selecionar, organizar e disponibilizar no blogue da BE jogos educativos relacionados com o
currículo.

-

Pré-escolar e

Associação de Pais

Alunos do
agrupamento

dezembro/

Pré-escolar e
1º ciclo

maio

Comunidade

Ao longo

educativa

do ano

1º ciclo

Outubro

20 euros

março/

Promover eventos de leitura com a participação dos pais.
Equipa das BE
Organizar com as escolas do pré-escolar e 1º ciclo a atividade "Dia da Família"

Docentes
Equipa das BE

Divulgar as novidades editoriais, as novas aquisições na biblioteca, na sala dos professores,
blogue e boletim informativo.
Equipa das BE
Organizar as malas viajantes com obras de leitura orientada para as escolas do 1º ciclo e assegurar
a rotatividade das mesmas.
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Janeiro
abril

-

-
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Professora
Selecionar obras do fundo documental da BLCS e mediar o serviço de empréstimo às escolas do
1º ciclo e E.B.2,3 do Cávado no âmbito do programa “Ler Ajuda a Crescer”.

Participar nas reuniões de Conselho Pedagógico, nas reuniões das secções, de projectos e nas
reuniões interconcelhias.

Professora

-

-

Ao longo

-

do ano

bibliotecária
Equipa das BE

Domínio D

7 outubro

bibliotecária

Dinamizar exposições bibliográficas temáticas relacionadas com o currículo e datas comemorativas.

Promover uma campanha de angariação de fundos para a construção de uma biblioteca em
Moçambique em articulação com o projeto Solidariedade Ativa e Fundação Gonçalo da Silveira.

1º ciclo

Equipa das BE

-

1º, 2º e

Ao longo

3º ciclo

do ano

Comunidade

Outubro

-

Datas previstas

Orçamento

-

educativa

Intervenientes

Gestão da Biblioteca
Elaborar trimestralmente o Boletim Informativo
Manter o blogue das bibliotecas/página do Facebook atualizados.
Incentivar a participação dos alunos no blogue “Livros à solta no Cávado” e no Boletim informativo.
Manter atualizada a página Web da BE.
Elaborar, trimestralmente, o design gráfico do Boletim Informativo.
Produzir documentos de divulgação e de promoção das BE e dasactividades a desenvolver.

Elaborar o Plano de Atividades das bibliotecas e contribuir para o Plano de Atividades da Escola.

Atualizar o regimento interno e os documentos orientadores das Bibliotecas escolares

Tratar tecnicamente a colecção: registo, carimbagem, classificação, catalogação e indexação.
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Professora

Alunos

Dezembro/

bibliotecária

do 2º e

março e

3ºciclos

junho

Carla Gaspar

-

Ao longo do ano

-

Equipa das BE

-

Setembro

-

Outubro

Equipa das BE

Júlio Rosas

-

1º período

-

-

Ao longo do ano

-
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Registar no GIB os empréstimos domiciliários, os empréstimos para as aulas, as consultas locais,
fazer a devolução e renovação de documentos.
Fazer o levantamento dos empréstimos em atraso e comunicar aos alunos e DT.

Equipa das BE

Elaborar estatísticas da frequência da BE por áreas funcionais, das requisições domiciliárias e
presenciais e da utilização dos recursos da BE.

Equipa das BE

Ao longo do ano

-

-

Equipa da BE

Ao longodo ano

-

Continuar a informatização dos dados dos alunos e docentes no programa Gib.
Atualizar a base de dados : introdução do e-mail dos alunos, BI, morada e dados adicionais.

Outubro,
novembro e
dezembro

Proceder à autoavaliação da BE- Lançar questionários a alunos, docentes e pais sobre o seu
funcionamento.

Professora
Bibliotecária e
equipa
Professora
Bibliotecária

Preencher e atualizar a base de dados da RBE.
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-

-

Maio e Junho

-

Ao longo do ano

-
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