PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DA BIBLIOTECA ESCOLAR
PROPOSTA
DOMÍNIOS
DO PE

A,F

ATIVIDADES

OBJETIVOS

Sessão formativa para docentes
Tema: Pedagogias alternativas

 Promover a utilização de
recursos
pedagógicos/tecnológicos
;
 Promover
o
maior
envolvimento
dos
docentes na BE.

Comemoração
do
“Mês
internacional das bibliotecas
escolares e
Dia nacional das Bibliotecas
Escolares”:

A,B,D

A,B,D,E

A,B,D

-Sessões
de
formação:
de
utilizadores
da
BE;
de
apresentação
da
biblioteca
digital; de incentivo à leitura
(sorteio de um livro por turma);
- Concurso literário - textos ou
frases sobre: bibliotecas; livros;
leitura;
- Palestra sobre o papel das
Bibliotecas na construção da
cultura e da sociedade orientada pela responsável da
BLCS
Feira do livro usado
-Recolha de livros usados junta
da comunidade educativa;
-Exposição e venda de livros.
“Palavras com música”
-Leitura dramatizada de textos;
-Declamação de poesia;
-Recital de música (alunos)

RESPONSÁVEIS

 Promover a Biblioteca
escolar como espaço de
cultura, ciência e arte;
 Apresentar a biblioteca
digital e as valências dos
recursos existentes;
 Proporcionar
um
encontro
com
a
responsável da Biblioteca
Municipal;
 Envolver os alunos em
concursos literários;
 Incentivar os alunos a
frequentarem
mais
e
melhor a BE;
 Sortear livros.

 Educar
para
a
solidariedade cultural;
 Promover o gosto pelos
livros.

Valorizar
a
expressão oral e escrita em
Língua Materna.
 Envolver a comunidade
nos projetos da BE.

Equipa da BE

DATA

setembro

LOCAL

2014/2015
DESTINATÁRIOS

BE

Todos os docentes

Cartazes
Diplomas
Oferta
para
convidado
Mês de outubro
(27 de outubro –
Dia Mundial da
BE)

BE
Departamento de
Línguas
Docentes dos 3º e
4º anos

Computador
Projetor
Oferta
para
convidada

CLASSIFICAÇÃO
ECONÓMICA

15,00€
Total: 15,00.€
a

25,00€
Total: 25,00.€

BE
Departamentos
curriculares
Diretores
de
turma

BE

ESTIMATIVA
ORÇAMENTAL

RECURSOS

8 de novembro

8 de novembro

BE
Sala do aluno
Salas de aula

o

Todos os alunos do
Agrupamento

Comunidade
educativa

Sala do aluno

BE

Livros usados
Cartaz
--------

Comunidade
Educativa

Aparelhagem
sonora
Microfone
Fotocópias
Diplomas

Todos os alunos do
agrupamento

Diplomas;

10,00€
Total: 10,00€

2º Período
A,B,D

Semana da Leitura
“Feira do livro”
2º/3ºciclo

 Promover a leitura,
escrita e a oralidade;

a

BE
Departamentos:
Línguas

De 16 a 20 de
março

EB 2,3
Todos

os

1

-Escrita criativa – Livro de escrita
criativa;
-Feira do livro;
-Encontro com escritores;
-Declamação de poesia;
-Dramatização de textos;
- Exposições;
- Ondas de leitura em todas as
turmas;
- Concurso de leitura expressiva;
-Atribuição dos prémios dos
concursos.

Atividade formativa:
Literacia da Informação:
A,F

“Aprender
a
PowerPoint”.

trabalhar

o

 Promover o Livro;
 Proporcionar o contato
com escritores;
 Formar mais e melhores
leitores;
 Promover
um
bom
relacionamento interpessoal;
 Partilhar
ideias
e
sentimentos;
 Enriquecer
horizontes
culturais;
 Promover a articulação
entre a escola e a família.

 Aprender a selecionar e a
organizar a informação;
 Aprender a utilizar de
forma
racional
as
ferramentas digitais.

Pré-escolar
1º ciclo

estabelecimentos JI e
EB1

BE
Professor de TIC
CT

Durante
período

o

2º

Salas de aula de TIC
BE

Livros;
Cartolinas;
Fotocópias;
cartazes
Custos
com
Escritores
Convidados
Bilhetes para o
teatro (JI/1º c)

Alunos do 7º ano

Sala 2.09
Tutorial

Total: 160,00€

Sem custos

3º Período

A,B,D

“Dia mundial do livro”
-Leitura de um texto informativo
na primeira aula de todas as
turmas;
-Lançamento de um concurso de
escrita ilustrada;
- Oferta de livros aos melhores
leitores da BE.

 Motivar para a leitura e
escrita;
 Promover
o
reconhecimento
da
importância do livro na
construção do conhecimento

Fotocópias,
cartazes
Prémios para os
alunos

BE
Departamentos:
Línguas
Pré-escolar
1º ciclo

23 de abril

BE/EB

30,00€
Total: 30,00€

Todos os alunos do
agrupamento

Ao longo do ano
Hora do conto – Pré-escolar e 1º
ciclo
A,B,D,E

A,B,D,E

- Uma/duas atividades de hora
de
conto,
em
todos
os
estabelecimentos
(Parceria com as Guias de
Portugal e com a BLCS).
“Um Escritor - Um Poema por
Semana”:
- Divulgação de um poema
por semana – cartazes na sala do

 Promover o gosto pelos
livros e pela leitura;
 Diversificar momentos de
leitura;
 Desenvolver a imaginação
e a criatividade.
 Conhecer e valorizar os
escritores Portugueses;
 Promover a participação
dos alunos nas atividades
da BE;
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Sem custos
BE
Departamentos do
Pré-escolar e 1º
ciclo

BE
Grupo
Português

de

Livros
Outros a definir
Durante o ano
letivo

Nos
respetivos
estabelecimentos

Alunos do Pré-escolar
e do 1º ciclo

Todos os meses
do ano letivo

BE
Salas de aula

Alunos dos 2º e 3º
ciclos

Fotocópias
cartazes

20,00€
Total: 20,00€

2

aluno e na BE; no site da BE;

A,B,D

A,B,D,E

- Leitura do poema da semana,
na sala de aula de Português, em
todas as turmas
“Oficinas de escrita em caráter
permanente”:
- Semanalmente, momentos de
escrita criativa, com alunos sem
EMRC;
- Periodicamente com temáticas
a definir.

Criação de bibliotecas para
Pais/EE nos estabelecimentos
EB

 Formar leitores críticos;
 Envolver todos os alunos
nas atividades da BE.

 Desenvolver nos alunos o
gosto pela escrita;
 Promover
o
enriquecimento cultural e
artístico.

BE
Departamento de
Línguas
PNL

 Contribuir para a criação
de leitores na comunidade;
 Promover a leitura em
família.

BE
Docentes do Préescolar e do 1º
ciclo
Juntas
de
Freguesia

Ao longo do ano

Ao longo do ano

BE

Estabelecimentos EB

2º e 3º ciclos
(alunos
que
não
frequentam
a
disciplina de EMRC,
em particular)

Pais/EE dos alunos do
Pré-escolar e 1º ciclo

Papel
de
cenário,
Cartolinas
Marcadores (12x3)
Impressões a cores
1 resma de papel

Mobiliário
Livros
(obtidos
através
do
estabelecimento
de parcerias)

25, 00€
Total: 25,00€

Sem custos

Projetor
multimédia
Noites de sexta-feira
“Sextas com mais Sabor”

B,C,D,E

-Apresentação da BE: serviços e
recursos;
-Sarau cultural (música, recitação
de poesia, dramatizações…)
Sensibilização/esclarecimento
sobre tema de interesse;
-Divulgação à comunidade dos
trabalhos/atividades
desenvolvidas pelos alunos ao
longo do ano

B,E,F

Atividade formativa
Literacia
da
Informação
e
comunicação:
“Criação/acesso/redação de emails”.

 Promover a partilha de
valores e conhecimentos;
 Envolver, ativamente, os
encarregados de educação
na vida escolar dos seus
educandos;
 Proporcionar momentos
de convívio, lazer e de
reflexão;
 Estreitar os laços entre a
escola e a comunidade.
 Promover uma cidadania
saudável.

 Desenvolver
competências
literacia
informação
comunicação
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de
da
e

75, 00€
Total: 75,00€
BE
Departamentos
curriculares
Associação de Pais
Juntas de freguesia
Direção
Guias de Portugal

Ao longo do ano
– uma vez por
período;
1ºp – 28
novembro

de

2ºP – 13
fevereiro

de

Cartazes
Papel
Impressões
Panfletos

BE

Comunidade
Educativa

17

3ºP – 29 de maio

BE
Conselhos
Turma

de

A agendar com
os CT

Salas de aula
BE

Sala 2.09
Tutorial

Sem custos

Alunos do 5º ano

3

A,B,D,E

A,B,D,E

A,B,C,E,F

Participação
em
concursos
literários nacionais e concelhios:
Contos
de
Natal
–
(novembro/dezembro)
-- Braga a Ler+ - 4ª edição
- Ondas da poesia – março
- Concurso Nacional de Leitura –
PNL

 Fomentar o gosto pela
leitura e escrita;
 Promover
o
envolvimento
dos
alunos em concursos
nacionais e concelhios;
 Projetar o agrupamento
para o exterior.

Concursos literários internos
(lançamento de 1 concurso por
mês) – Temas:
- Mês Internacional da BE;
- Natal
- Dia Mundial do Livro;
- S. Valentim;
- Leitura Expressiva;
- Outros….

 Promover a articulação
curricular;
 Conhecer e valorizar os
escritores portugueses;
 Contribuir
para
a
formação de mais e
melhores leitores

Atividade formativa – literacia
dos média
Atividade: Apresento-me
(atividade
constante
no
documento – Aprender com a BE)

 Desenvolver
competências
de
literacia dos média

BE/BLCS
Grupo disciplinar
de português
Docentes do 1º
ciclo

BE
Grupo
de
Português
Departamentos:
Pré-escolar e 1º
ciclo

BE
Professora
Inglês –
Silva
CT

de
Isabel

Ao longo do ano

Durante os 1º 2º
e 3º períodos

Período a definir

EB 2,3

EB 2,3

Sala de aula de Inglês
e BE

Alunos dos 1º; 2º e 3º
ciclos

Alunos dos 2º e 3º
ciclos

Turma do 8º ano

--------------

Papel
Materiais
pintura
Diplomas
Prémios

Sem custos

de

10,00€
10,00€
20,00€
Total: 40,00€

----------

Coordenadora da BE,
Teresa Pinto
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