Agrupamento de Escolas Sá de
Miranda
Plano Anual de Atividades
Bibliotecas do Agrupamento
Ano letivo 2016/2017

Intervenientes
Calendarização

Ao longo do ano
letivo

Ao longo do ano
letiva

Atividade a desenvolver

Objetivos gerais

Reorganizar o fundo documental,
segundo a CDU (Classificação
Decimal Universal); Proceder ao
tratamento preliminar de todos os
documentos que chegam; Catalogar
e classificar os documentos;
Promover a autonomia dos
utilizadores; Divulgar o catálogo
online inserido no GibNet (SIGB);
Desenvolver o processo de
empréstimo do fundo documental;
Gestão documental e organização
Facilitar a pesquisa; Otimizar os
das Bibliotecas do Agrupamento recursos; Permitir um funcionamento
e gestão eficazes das Bibliotecas;
Organizar e embelezar o espaço das
Bibliotecas; Promover e entusiasmar
o gosto e a frequência das
Bibliotecas; Divulgar atividades;
Prestar apoio pedagógico e
curricular; Formar e informar o
utilizador; Rentabilizar ao máximo os
recursos existentes nas bibliotecas;
Promover o acesso ao
conhecimento.

Dinamização e divulgação das
Bibliotecas

Dinamizar; Promover a frequência
das Bibliotecas; Promover a Leitura;
Promover e dinamizar o Projeto de
leitura; Apoiar os curricula;

Local

Previsão
orçamental

Toda a
Comunidade
Escolar e Extraescolar

Bibliotecas do
Agrupamento

370,00€

Toda a
Comunidade
Escolar e Extra-

Bibliotecas do
Agrupamento e
outros locais do

Responsáveis/
Equipa

Destinatários

Equipas das
Bibliotecas

Equipas das
Bibliotecas

0€

1

Desenvolver competências
tecnológicas; Envolver toda a
Comunidade Escolar; Envolver os
Encarregados de Educação;
Otimizar recursos; Unir para
fortalecer; Rentabilizar ao máximo o
recursos existentes nas Bibliotecas;
Tornar as Bibliotecas o Centro
Aglutinador de toda a Escola;
Divulgar os projetos e as atividades
das Bibliotecas

Ao longo do ano
letivo

Atualização de Sites e Blogues
das Bibliotecas do Agrupamento

Divulgar as Bibliotecas e respetivas
atividades; Proporcionar materiais
de apoio curricular e pedagógico;
Promover o acesso ao
conhecimento de forma híbrida;
Motivar os alunos para a leitura;
Envolver todos os agentes
educativos; Apoiar todos os projetos.
Dinamizar a ação das Bibliotecas no
espaço Web; Abrir a Web à
promoção das competências
literárias; Manter atualizado os sites

Equipas das
Bibliotecas

escolar

Agrupamento

Toda a
Comunidade
Escolar e Extraescolar

Bibliotecas do
Agrupamento

0€

E Blogues das Bibliotecas; Número
de utilizadores da página na
Internet; Volume de atualizações
coincidente com o número de
atividades. Manter um espaço de
partilha de textos, pensamentos e
opiniões entre as Bibliotecas e os
seus utilizadores.
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Ao longo do ano
letivo

Ao longo do ano
letivo

Coordenação do Projeto de
Leitura denominado ”Livros
Viajantes”

Biblioteca Viajante

Motivar os alunos para a leitura;
Estimular o prazer de ler; Formar
leitores; Criar oportunidades de
leitura; Envolver todos os agentes
educativos; Formar cidadãos livres e
responsáveis; Apresentar material
de apoio/Sugestões para os Projetos
a serem desenvolvidos pelas
turmas; Organizar, divulgar,
dinamizar e apoiar o projeto; Formar
e sedimentar Leitores.

Equipas das
Bibliotecas

Toda a
Comunidade
Escolar e Extraescolar

Bibliotecas do
Agrupamento e Sala
de Aula

Oferecer serviços de apoio às
Escolas do 1º Ciclo e Pré-Escolar
que permitam desenvolver
competências nas literacias da
leitura, dos media e da informação;
Desenvolver o Projeto de Leitura;
Contribuir para o cumprimento das
metas curriculares; Aquisição de
obras de educação literária para o 1º
Biblioteca Escolar
Alunos, Docentes e
Ciclo; Desenvolver o PNL, Apoiar o
de Dume e Escolas
Professora Bibliotecária Educadoras do Prédesenvolvimento Curricular
de Jardim de
da Biblioteca de Dume Escolar e 1º Ciclo
implementando os
Infância e 1º Ciclo
do Agrupamento
projetos/atividades: Bibliocaixas;
do Agrupamento
Projeto Cinema; Web 2.0; Fluência
Leitora; Hora do Conto; Atividades
de Desenvolvimento Curricular;
Encontro com
escritores/ilustradores; Promover a
Educação para a cidadania;
Comemoração da Semana de
Leitura com a entrega de recursos
aos Docentes; Divulgação de Visitas

400€

570,00€
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de Estudo ou Atividades Culturais;
Recolha de trabalhos escritos para a
Revista do Agrupamento;
Divulgação e participação em
Concursos; Clube Europeu .

Ao longo do ano
letivo

Articulação Curricular das BE,s
com as Estruturas de
Coordenação Educativa,
Supervisão Pedagógica e
Docentes

Trabalhar em equipa com todos os
grupos disciplinares e níveis de
ensino nas atividades de ensino de
competências de informação; Ajudar
a cumprir objetivos e atividades que
englobem todo o Agrupamento,
nomeadamente no cumprimento do
Projeto Educativo ou em
projetos/atividades em
desenvolvimento a nível de
Agrupamento; Identificar
necessidades sentidas pelos vários
órgãos relativamente às Bibliotecas;
Recolher sugestões de atividades de
dinamização das Bibliotecas de
acordo com a especificidade de
cada área disciplinar/ano de
escolaridade; Assegurar recursos
materiais e humanos para apoio às
áreas curriculares disciplinares e
não disciplinares; Propor atividades
envolvendo todo o Agrupamento e
promover a sua dinamização; Criar e
promover materiais e ações de
apoio aos curricula,
como o Guião para a elaboração de
um trabalho de investigação; Apoio
Pedagógico e Curricular.

Equipas das
Bibliotecas

Toda a
Comunidade
Escolar e Extraescolar

Todo o
Agrupamento

0€
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Ao longo do ano
letivo

Ao longo do ano
letivo

Ao longo do ano
letivo

Ao longo do ano
letivo

Desenvolver as competências da
literacia da leitura, dos média e da
Serviços de Apoio das Bibliotecas informação, através da Divulgação e
para o Desenvolvimento das
formação das Ferramentas da Web
Literacias da Leitura, dos Média e
2.0, Orientações para Citações e
da Informação
Referências, inserção automática do
Índice, legendas, Índice de
Ilustrações e rodapé…
Parceria com a Associação de
Pais da Escola Sá de Miranda e
Palmeira, com a Associação
Cultural Francisco de Sá de
Miranda, com a Junta de
Freguesia de S. Vicente, com as
Juntas de Freguesia onde estão
inseridas as Escolas do
Agrupamento, com a Câmara
Municipal, Centro de Saúde de
Infias, Rede de Bibliotecas de
Braga, Biblioteca Lúcio Craveiro
da Silva; Biblioteca Municipal de
Braga, com outras Escolas…
Colaboração e Cooperação com a
Educação Especial,
nomeadamente nas
Comemorações dos 180 anos do
Liceu Sá de Miranda

Atividades de Ocupação dos
Tempos Livres dos Alunos –

Equipas das
Bibliotecas

Toda a
Comunidade
Escolar e Extraescolar

Bibliotecas do
Agrupamento e
Salas de Aula

0€

Dinamizar atividades culturais,
conjuntamente; Promover o
envolvimento e parcerias.

Equipa das Bibliotecas
e os parceiros referidos

Toda a
Comunidade
Escolar e Extraescolar

Bibliotecas do
Agrupamento e
outros locais

0€

Integrar a diferença com
enriquecimento para todos

Equipas das
Bibliotecas

Toda a
Comunidade
Escolar e Extraescolar

Bibliotecas do
Agrupamento

0€

Colaborar de uma forma Pedagógica
e Cultural com os Professores que
realizam substituições, apresentado

Equipas das
Bibliotecas

Toda a
Comunidade
Escolar e Extra-

Bibliotecas do
Agrupamento e

0€
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Projeto de Cinema

e disponibilizando um conjunto de
filmes adequados para cada faixa
etária, seguindo, entre outras as
sugestões do Plano Nacional de
Cinema; Relacionar Literatura e
Cinema e colaborar de uma forma
Pedagógica e Cultural com os
Professores que realizam
substituições

escolar

Salas de Aula

Toda a
Comunidade
Escolar e Extra
Escolar

Escola Sá de
Miranda

Comemorações dos 180 anos do
Liceu Sá de Miranda


Comemorações dos 180 anos da
Escola

Sá

de

Miranda:

1º Ciclo de 17 a 25 de novembro –
Ciclo das Ciências;
Divulgar e promover o Agrupamento
de Escolas Sá de Miranda , durante
Equipas das
Ciclo das Humanidades;
todo o ano letivo, abarcando várias Bibliotecas e Equipa da
temáticas e em parceria com a
Comemorações dos
3º Ciclo de 17 a 24 de janeiro –
Associação Cultural Francisco Sá de 180 anos do Liceu Sá
Ciclo das Artes;
Miranda, Junta de Freguesia de S.
de Miranda e
4º Ciclo de 17 a 24 de fevereiro –
Vicente e Câmara Municipal de
Departamentos
Braga
Ciclo do Território, da sociedade e
2º Ciclo de 2 a 9 de dezembro –
Ao longo do ano
letivo

300€

da sustentabilidade;
5º Ciclo de 24 a 31 de março –
Ciclo da Literatura;
6º Ciclo de 24 a 30 de abril – Ciclo
do Desporto;
7º Ciclo de 17 a 24 de maio –
6

Ciclo da Educação e Utopia

Ao longo do ano
letivo

Promover a leitura e a escrita;
Aproximar o leitor do
escritor/pensador/orador/ilustrador;
Encontros com
Incentivar a criatividade; Fomentar o
escritores/pensadores/oradores/ gosto pela leitura; Conhecer novos
ilustradores…
autores; Estimular o gosto pela
pesquisa; Despertar a imaginação;
Promover a Leitura, a Ilustração e a
Escrita

Ao longo do ano
letivo

Participar no Concurso Nacional de
Leitura (1ª fase: seleção a nível de
escola) a nível de 3º ciclo; Participar
noutras atividades do Plano
Nacional de Leitura, tais como o
Concurso concelhio de leitura e
outras, a fim de: Motivar os alunos
para a leitura; Estimular o prazer de
ler; Criar oportunidades de leitura;
Envolver todos os agentes
educativos; Formar cidadãos livres e
responsáveis; Formar e sedimentar
Leitores. Colaborar diretamente com
os docentes relativamente às metas
curriculares para a Educação
Literária nos diversos níveis de
ensino, nomeadamente na aquisição
de livros.

Plano Nacional de Leitura (PNL)

Equipas das
Bibliotecas

Toda a
Comunidade
Escolar e Extraescolar

Bibliotecas do
Agrupamento e
outros locais

0€

Equipas das
Bibliotecas

Toda a
Comunidade
Escolar e Extraescolar

Bibliotecas do
Agrupamento e
outros locais

50€
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Março

Ao longo do ano
letivo

Semana da Leitura- Tema “Ler
P´ra Ser”

Desenvolver hábitos de leitura junto
de toda a comunidade escolar.
Envolver todo o agrupamento em
atividades de âmbito Literário e
Cultural. Divulgar e promover a
Leitura; abrir as portas à
Comunidade extra-escolar

Motivar os alunos para a leitura;
Estimular o prazer de ler; Formar
Atividade de promoção de leitura: leitores; Criar oportunidades de
receção, nas Bibliotecas, das
leitura; Formar e Sedimentar
turmas inscritas.
Leitores

Chá com livros

Proporcionar o contacto com
diferentes tipos de texto; Promover o
convívio, o bem-estar e a leitura.

Ao longo do ano
letivo

Exposições

Realizar, ao longo do ano,
exposições de âmbito cultural,
abarcando várias temáticas.

Ao longo do ano
letivo

Divulgação online do Museu da
Escola Sá de Miranda

Ao longo do ano
letivo

Revista anual de âmbito Cultural –
tema a Escola/Agrupamento –
tema – O Sonho

Ao longo do ano
letivo

Divulgar o acervo do vasto arquivo
do Museu da Escola Sá de Miranda

Divulgar e Promover as Atividades
Culturais do Agrupamento

Equipas das
Bibliotecas

Toda a
Comunidade
Escolar e Extraescolar

Todo o
Agrupamento

25€

Equipas das
Bibliotecas

Toda a
Comunidade
Escolar e Extraescolar

Bibliotecas do
Agrupamento e
Salas de Aula

0€

Equipas das
Bibliotecas

Toda a
Comunidade
Escolar e Extraescolar

Bibliotecas do
Agrupamento e
outros locais

30€

Toda a
Comunidade
Escolar e Extraescolar

Bibliotecas do
Agrupamento,
Museu, Auditório,
Teatro…

0€

Equipas das
Bibliotecas, Luís
Cristóvam e Joana
Lopes

Toda a
Comunidade
Escolar e Extraescolar

Bibliotecas do
Agrupamento e
Museu

0€

Equipa das Bibliotecas
e Luís Cristóvam,
Cristina Alcoforado,
Fernanda Carvalhal,

Toda a
Comunidade
Escolar e Extraescolar

Bibliotecas do
Agrupamento e
outros locais

1500€

Departamento de
Línguas
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Rosa Fernandes,
Carlos Roncon, susana
Leite, Elisa Carvalho

Maio

Tributo a José Joaquim da Silva
Pereira Caldas pela doação da
sua “opulenta Biblioteca” ao
Liceu Central de Braga

Edição em formato papel e digital
de todo o espólio da doação de
Pereira Caldas à Biblioteca do Liceu

Equipas das
Bibliotecas

Toda a
Comunidade
Escolar e Extraescolar

Bibliotecas do
Agrupamento

500€

Toda a
Comunidade
Escolar e Extraescolar

Bibliotecas do
Agrupamento e
outros locais

0€

Comemorações:

Ao longo do ano
letivo

Dia internacional da música (1 de
outubro)
Dia mundial da alimentação (16 de Sensibilizar a Comunidade Escolar
outubro)
para as Bibliotecas, a Leitura e a
Dia das Nações Unidas (24 de
Poesia.
Reconhecer a importância
outubro)
Dia das Bibliotecas (24 de
das bibliotecas na vida e dinâmica
outubro);
de uma escola; Sensibilizar a
Dia das Bruxas (31 de outubro)
comunidade escolar para a
Mês Internacional das Bibliotecas
(outubro)
utilização e frequência do espaço
Dia Mundial da poupança (31 de
das bibliotecas. Estimular a
outubro)
criatividade
e o gosto pela leitura e
Equipas das
Dia nacional do não fumador (17
declamação de poesia. Promover
Bibliotecas e outras
de novembro)
Dia da Escola Sá de Miranda (17
hábitos de leitura; Desenvolver o Equipas dinamizadoras
de novembro)
gosto pela leitura e pela escrita;
Dia internacional da saudação (21
Fomentar formas cooperativas de
de novembro)
Dia nacional da cultura científica
trabalho docente; Contribuir para o
(24 de novembro)
Restauração da Independência (1 desenvolvimento das competências
de literacia dos alunos; concurso de
de dezembro)
Dia mundial da Declaração dos
poesia inédita sobre o amor;
Direitos Humanos (10 de
Sensibilizar
para conceitos como a
dezembro)
democracia,
a liberdade…
Dia mundial da religião (21 de
janeiro)
Dia dos namorados (14 de
fevereiro)
Dia mundial da poesia (21 de
março)
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Dia das mentiras (1 de abril)
Dia mundial da saúde (7 de abril)
Dia mundial do livro (23 de abril)
25 de abril
Dia do Agrupamento (28 de abril)
Dia mundial do trabalhador (1 de
maio)
Dia mundial sem tabaco (31 de
maio)
Dia internacional dos museus (18
de maio)
Dia do ambiente (5 de junho)
Visita anual dos Professores do
Dia do Agrupamento
Agrupamento – Percurso Literário
ou fim do ano letivo
do Bom Jesus

Ao longo do ano
letivo

Elaboração de uma candidatura
anual (RBE e/ou outras
instituições)

Promover o convívio e o bem-estar

Promover o enriquecimento e
funcionalidade do equipamento e
acervo documental; Enriquecer/
atualizar o acervo documental em
prol da Comunidade Escolar

Equipas das
Bibliotecas

Toda a
Comunidade
Escolar e Extraescolar

Equipas das
Bibliotecas

Toda a
Comunidade
Escolar e Extraescolar

Bibliotecas do
Agrupamento

0€

Toda a
Comunidade
Escolar e Extraescolar

Sala de Aula

0€

Alunos do Ensino
Secundário

Escola e Cidade de
Braga

50€

Bom Jesus

N:B: Elaboradas candidaturas Ler+
Jovem e Leituras que Unem

Ao longo do ano
letivo

2º e 3º períodos

Os Escritores do Sá

Roteiro Literário para alunos do
Secundário centrado na Escola Sá
de Miranda

Equipas
das
Promover a escrita e a criatividade, Bibliotecas; Equipa da
divulgando o produto final no Dia do Revista e Professores
Agrupamento
de todos os graus de
ensino.

Promover a leitura, a escrita, a
Escola e o património

Equipas das
Bibliotecas
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2.º período

Referencial “Aprender com a
Biblioteca Escolar”
Construção de frisos
cronológicos para aprender
história

Ao longo do ano
letivo

Pacto de Leitura

Seriar, ordenar e comparar
factos, acontecimentos,
situações, objetos ou processos
Equipas das
que proporcionem a explicitação Bibliotecas e Docentes Alunos do 2.º e 3º
das noções de evolução e
ciclos
de História
multiplicidade temporal.
Construir frisos cronológicos
comparados que sejam
significativos para compreender
as sociedades contemporâneas.
Promover e criar hábitos de
Equipas das
leitura e melhorar a competência Bibliotecas e Docentes Alunos do 2.º e 3.º
leitora.
ciclos
de Português
Fomentar a requisição de livros
para leitura domiciliária.

Biblioteca de
Palmeira

0€

Bibliotecas do
Agrupamento

0€

Alunos do 2.º e 3.º
ciclos

Biblioteca de
Palmeira

0€

Desenvolver as competências
de Matemática

Equipas das
Alunos do 2.º e 3.º
Bibliotecas e Docentes
ciclos
de Matemática

Biblioteca de
Palmeira

0€

Desenvolver as competências
de Matemática

Equipas das
Bibliotecas e Docentes
de Matemática

Alunos de 7º ano

Biblioteca de
Palmeira

Equipas das
Bibliotecas

Alunos do 2.º e 3.º
ciclos, professores
e assistentes

Biblioteca de
Palmeira

0€

Equipas das
Bibliotecas

Alunos do 2.º e 3.º
ciclos,

Biblioteca de
Palmeira

0€

Desafios
Ao longo do ano
letivo

Ler + Sophia

Desenvolver competências
transversais

Ensinar e Aprender HGP
Ao longo do ano
letivo

Jogos de Tabuleiro

Ao longo do ano
letivo

Videom@t

Outubro

Ao longo do ano
letivo

Rastreio - Despistagem de
anomalias visuais

Formação:
Estupefacientes - Bullying e
Cyberbulling;
Consumos de drogas e álcool;
Internet Segura (Redes

Despistar anomalias visuais.
Alertar para a importância da
visão para aprendizagem.
Distinguir entre ver e visão.
Detetar sinais e sintomas de
alerta.
 Abordar a dimensão clínica.
Sensibilizar e alertar para o
Bullying e Cyberbulling
Sensibilizar para as
consequências dos consumos de
drogas e álcool

Equipas das Biblioteca
e Docentes de
Matemática, História e
Geografia de Portugal,
Português, Educação
Visual e História
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Sociais/Jogos em
rede/Twitter/Snapshat;
Violência no Namoro

Ao longo do ano
letivo

Ao longo do ano
letivo

Projetos e programas de leitura e
literacias:
 Fluência leitora
 Escrita criativa
 Conto de Natal
 Hora do conto
Apoio a projetos e programas:
 PAM
 PES Saúde Oral Bibliotecas
Escolares – SOBE (PNL)
 Prosepe - Clube da floresta
 Tambombo
 Tempo em Palmeira
 Proteção civil
 Festa de Natal
 Baile de máscaras
 Braga Romana
 Mostra pedagógica
 Animação cultural
 Exposições
 Palestras
 Saraus culturais

Sensibilizar e informar para os
perigos da Internet
Sensibilizar para o respeito.

 Desenvolver atividades e projetos
de treino e melhoria das
capacidades associadas à leitura.
 Criar e promover a competência
leitora e os hábitos de leitura.

Equipas das
Bibliotecas

Alunos

Bibliotecas do
Agrupamento

0€

 Colaborar e apoiar os projetos e
programas em desenvolvimento
na escola.

Equipas das
Bibliotecas

Alunos

Bibliotecas do
Agrupamento

0€
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