Plano de atividades RBB
2015/2016

3º Encontro de Boas Práticas
A Rede Concelhia de Bibliotecas de Braga desenvolverá o 3º Encontro de Boas Práticas, com o objetivo de
apresentar alguns dos projetos desenvolvidos em escolas do país, que pretendem estimular a prática da leitura,
como forma de conhecimento e de lazer, motivando educadores e pais, crianças e jovens para a leitura de obras
literárias e estimulando o convívio entre leitores.

Encontro “O Uso dos Dispositivos Móveis em Contexto Pedagógico”
30 outubro/ início novembro

4º Encontro de Escritores do Minho
Com data a definir, terá como escritor homenageado Vergílio Alberto Vieira e como Agrupamento
organizador, o Agrupamento de Escolas André Soares.

1º Encontro Programa Voluntários da Leitura
Outubro 2015

Semana da Leitura
A Semana da Leitura, em março de 2016, será marcada pelas habituais atividades desenvolvidas em conjunto
com as Escolas. A RBB terá a cargo a organização de 3 eventos:

•

Concurso Concelhio “Braga aLer+”

Terá lugar na BLCS a 5ª edição do Concurso Concelhio de Leitura “Braga a Ler+”, organizado pela Rede de
Bibliotecas de Braga para alunos do 1º e 2º ciclos.

•

4ª Edição – Ondas e Ondinhas de Poesia

Os alunos do pré-escolar e 1º ciclo (1º e 2º ano) participarão no evento de Declamação de Poesia, a ter lugar no
Auditório da BLCS.

• Marcha da Leitura Braga a Ler+
Com a participação das Escolas

Carteira de autores portugueses
O projeto autores portugueses visa reunir obras de autores de língua portuguesa, nomeadamente de
autores dos PALOP, a serem apresentados nas escolas com empréstimo interbibliotecas das suas
obras. Pretende-se fomentar a leitura de autores que têm representado a língua portuguesa
internacionalmente com reconhecido prestígio. Maria Ondina Braga (2014), Vergílio Alberto Vieira
(2014/2015), Mia Couto (2014/2015) foram os autores selecionados até 2015.

Atividades de promoção do livro e da leitura
A RBB continuará a programar e a responder a todas as solicitações de promoção do livro e da
leitura com sessões de hora do conto, encontros com escritores, concursos, oficinas de escrita e de
expressão plástica, integrando-as sempre que possível na atividade “A BLCS vai às escolas”
(assegurada por voluntários da leitura).

Encontros com Escritores nas Escolas e na BLCS
Em parceria com os Agrupamentos de Escolas do concelho de Braga e algumas editoras específicas
como a Leya, Trinta por Uma Linha, entre outras. Alunos das escolas secundárias apresentam os
autores na BLCS.

Concursos literários
Anualmente, o Concurso literário “Um Conto de Natal ” é organizado pela Biblioteca Lúcio Craveiro
da Silva e tem como objetivo específico estimular a escrita e a produção literária em língua
portuguesa.
Igualmente previsto o Concurso de Poesia inserido no “Encontro de Poesia” (mar. 2016)

Concurso Nacional de Leitura
À semelhança dos anos anteriores, a RBB prestará apoio ao CNL, nomeadamente com a
disponibilização de um autocarro para o transporte dos alunos ao local de prestação de provas.

Concurso de Ilustração
Dirigido a todos os alunos, o Concurso de Ilustração será paralelo ao escritor em destaque dos
Escritores do Minho. Resultará, no final de maio, numa exposição dos melhores trabalhos dos
alunos das Escolas participantes.

Candidatura do Município de Braga à UNESCO – Cidades Criativas
Ideias na área das artes e multimédia.

Reuniões de trabalho
Mensalmente, a RBB reúne com os Professores Bibliotecários, a Coordenadora Interconcelhia (CIBE),
membros do SABE e da BLCS, e um membro da Autarquia.

Formação de Professores e pessoal não docente
Está em planeamento a formação anual de pessoal não docente, nomeadamente de assistentes
operacionais.

A BLCS vai às Escolas - Marketing institucional
A BLCS continuará as apresentações nas escolas, onde se dá a conhecer institucionalmente, pretendendo
desta forma divulgar os serviços prestados e arrecadar novos utentes e novos leitores.

Visitas guiadas
A BLCS realiza visitas guiadas às instalações, dando a conhecer a sua missão, os serviços que presta e o
público-alvo que serve. Desenvolve igualmente nas visitas, sessões (in)formativas específicas na forma de
acesso aos recursos bibliográficas da BLCS, através de pesquisas no catálogo e forma de recuperação dos
documentos.

Apoio à Inclusão
Dinamização de algumas ações que possam, em parceria, com a ACAPO-Braga, o Gabinete para a Inclusão
da UM e as Escolas de Referência de Braga (Agrupamento de Escolas de Maximinos e Carlos Amarante) dar a
conhecer o serviço e proporcionar ações conjuntas que ajudem alunos com deficiência visual (e outros tipos
de deficiência) no acesso à informação. Esta atividade integra-se no âmbito do serviço da BLCS designado
por BAI - Biblioteca no Apoio à Inclusão.

Parcerias institucionais
Pretende-se dar continuidade às parcerias institucionais existentes, bem como agregar novos parceiros. A
Feira do Livro é já uma parceria anual, onde a equipa de animação da BLCS apresenta várias sessões de
promoção do livro e da leitura.

Exposições temáticas, Conferências, Seminários, Workshops
Sempre que solicitada, a RBB desenvolverá trabalhos no sentido organizacional e participativo, tanto a nível
escolar concelhio, como com outras Redes de Bibliotecas do país.

Feira do Livro de Braga
À semelhança dos anos anteriores, a RBB estará presente nas atividades de promoção do livro e da leitura, a
desenvolver na Feira do Livro de Braga, que acontece anualmente, em junho.

LAC – Ler Ajuda a Crescer
Apoio ao Programa lançado pelo Pelouro da Cultura do Município de Braga “Ler ajuda a crescer” (LAC), através
da entrega de livros nas Escolas do 1º ciclo do concelho de Braga e animação da leitura.

Bolsa Solidária de Manuais Escolares – 5ª edição
Depois da crescente afluência das edições anteriores e da previsível contenção económica, repete-se a edição
da Bolsa Solidária de Manuais Escolares.
Decorrerá entre junho e outubro de 2016 em duas fases; fase de recolha de manuais (junho, julho, agosto) e fase
de empréstimo (agosto, setembro, outubro).

Biblioteca Digital
Projeto em desenvolvimento

Manutenção e desenvolvimento da página de Facebook da RBB
Ainda no âmbito do trabalho em rede, foi criada em 2014 uma página no Facebook para maior visibilidade da
Rede. [ https://www.facebook.com/rbb.blcs ]
Pretende-se em 2015/2016 aumentar o número de Likes.

Desenvolvimento da Plataforma RBB
Esta ferramenta web pretende dar visibilidade ao trabalho colaborativo entre a BLCS e todas as Bibliotecas
Escolares do concelho de Braga [http://rbb.blcs.pt/index.php/pt/]. Encontram-se inscritos na plataforma
todos os agrupamentos de escolas de Braga. Em 2015 a RBB pretende aprimorar a plataforma, editando mais
conteúdos de interesse educativo e formativo.

Atualização do catálogo coletivo da RBB
O catálogo coletivo da RBB foi construído no software de open source KHOA. Tem sido gerido em termos
técnicos pela equipa da BLCS, de acordo com o protocolo assinado com o Ministério da Educação.
Pretende-se em 2015, manter a atualização dos registos bibliográficos existentes na BLCS, nas diferentes
Bibliotecas de Escola, bem como integrar novos parceiros tais como Juntas de Freguesia, Instituições de
Ensino Privadas, Casa do Professor, Bibliotecas de Museu.

