Plano Anual de Atividades da Biblioteca Escolar – 2017/2018
As atividades delineadas neste Plano visam, essencialmente, a prestação de contributos para a promoção do sucesso educativo.
Desta forma, as atividades previstas foram programadas tendo como principais referências os seguintes indicadores:
 A criação de mais e melhores leitores – leitores críticos e competentes
 As fragilidades registadas na avaliação efetuada no ano anterior
 As prioridades do Projeto Educativo, do Agrupamento
 As medidas contempladas no Plano de Ação Estratégica
 O Referencial “Aprender com a Biblioteca Escolar”
 Os indicadores dos domínios de ação do referencial “Modelo de Avaliação das Bibliotecas Escolares”

DOMÍNIO A – Currículo, literacias e aprendizagem
Calendarização

Iniciativas/Atividades

Ao longo do 2º P

Aprender para preservar o
meio ambiente (referencial)

Durante os 2º e 3º P

Apresento-me online
(referencial RBE)

Durante o 2º P

Descobrir os Lusíadas pela
História de Portugal e pela
Arte (referencial RBE)
Somos notícia (referencial
RBE)

Ao longo do ano
(organização
semestral das
turmas)
Ao longo do ano
(organização
semestral das
turmas)

- Ferramentas digitais na
produção e apresentação de
trabalhos/temas

Objetivos
- Aprender e consolidar
conhecimentos, através da
articulação curricular.
- Aprender a utilizar
ferramentas digitais, em
diferentes contextos: acesso,
produção e comunicação de
informação.
- Desenvolver competências
digitais.
- Desenvolver competências
para as literacias: leitura,
informação e media.

Promotores

Colabora/Articulação Público-alvo

Recursos

Equipa da BE

Prof. CT: ET; Port; EM

6º ano (1 turma)

Equipa da BE

Prof. Inglês

Turmas de 8º e
9º anos

Equipa da BE

Prof. CT: Port. Hist. EV

Turmas de 9º
ano

Equipa da BE

Prof. CT: AE, Port.

Turmas de 6º
ano

Livros/revistas/
documentários
E. Informático…
Filmes
Documentários
E. informático
Livros
Equipamento
informático
Equipamento
informático

Equipa da BE

CT; TIC

Turmas dos 7º e
8º anos

Computadores
Tutoriais
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DOMÍNIO A – Currículo, literacias e aprendizagem
Calendarização

Iniciativas/Atividades

De novembro a
março

Aprender com a Biblioteca
Escolar, formação:
- Microsoft Word
- Funcionalidades do Correio
eletrónico
Mensagens escritas-tipologia
de textos
- Oficinas de escrita criativa
- Oficina de leitura
- Utilizadores da BE
- Internet segura
Lê um conto aumenta um
ponto: recriar histórias a
partir da leitura de uma obra

Durante os 1º e 2º
períodos

Objetivos

Promotores

Colabora/Articulação

Equipa da BE

Professores das diferentes
áreas curriculares

Público-alvo

Recursos

Turmas dos 5º e
6º anos

Livros/revistas/
documentários
Equipamento
Informático

Turmas do 3º
ciclo

PRESS (Internet
segura)
Equipa da BE

CT – professores de
Português e de EV

6º ano (1 turma)

Livros
Papel e material
de desenho
Equipamento
informático

DOMÍNIO B – Leitura e Literacia
Calendarização Iniciativas/Atividades

Objetivos

Promotores

Colabora/Articulação

Público-alvo

Recursos

De 23 a 27 de
outubro

Ler+ sobre os descobrimentos
Portugueses

Turmas de 8º
ano

Textos
Textos Áudio

Mês Internacional da BE:
- Formação de utilizadores da
BE
- Exposições: Histórias dos
livros e das bibliotecas; BI de
bibliotecas do Mundo
- Celeirós a Ler+ - leituras em
sala de aula
- Concurso “Uma ideia
criativa”

Equipa da BE
Grupo de
História
Equipa da BE

Professores de História

Durante o mês de
outubro

- Promover a biblioteca escolar
como espaço de cultura, ciência
e Arte.
- Fomentar o gosto pelos livros
e pela leitura.
- Desenvolver competências
leitoras – ler em diversos
suportes.
- Desenvolver competências de
escrita e oralidade.

Comunidade
Escolar

- Materiais
digitais para a
exploração de
textos

Oficina de Teatro
Professores de todas as
áreas curriculares
Educadores de Infância

- Livros para
sortear e para
prémios

Professores do 1º ciclo
RBE
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DOMÍNIO B – Leitura e Literacia
Calendarização Iniciativas/Atividades

De 20 de
novembro a 15 de
dezembro

Durante
novembro e
dezembro

Fevereiro

- Sessões de leitura gratuita
da história – “O incrível
rapaz que comia livros”
- Percursos literários
dramatização de textos,
pelas salas de aula (Dia
Mundial da BE)
- Construção de um painel
sobre a língua e cultura
portuguesas, no Mundo
- Concurso de escrita criativa
Feira do livro usado

Viver o Natal:
- Ler+ sobre o Natal
- Oficina de escrita
- Registo gráfico de poesia
- Construção de um painel
com os trabalhos produzidos
Viver os afetos
- Concurso literário – poesia
dos afetos

Objetivos

- Reconhecer a leitura como
fator essencial para as
diferentes aprendizagens.
- Promover a transversalidade
da leitura com as diferentes
áreas curriculares.
- Promover o intercâmbio de
leituras entre turmas/anos de
escolaridade.
- Valorizar o texto poético e os
autores de poesia, em geral, e
de expressão portuguesa, em
particular.
- Criar leitores críticos,
responsáveis e competentes.
- Promover a cooperação entre
pares.
- Envolver a comunidade nos
projetos de leitura.

Promotores

Colabora/Articulação Público-alvo

Recursos
- Textos literários
e não literários
- Papel e
impressões

Equipa da BE

Professores
Alunos
Assistentes Operacionais
Pais/EE

Comunidade
Educativa

Livros usados

Equipa da BE

Professores: Línguas e EV

Turmas de 5º,
6º e 7º anos

Livros físicos e
digitais
Papel
Material de
desenho

Equipa da BE

Professores de Línguas

Alunos dos 2º e
3º ciclos

Prémios – livros
Diplomas
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DOMÍNIO B – Leitura e Literacia
Calendarização Iniciativas/Atividades
Março de 19 a 23
de março

Ao longo do ano

Semana da Leitura:
- Abertura solene
- Concerto literário
- Encontro com escritores
- Concurso de leitura
expressiva
- Exposições
- Ondas de leitura
- Celeirós a Ler+ - leituras em
sala de aula
- Teatro na Escola –
dramatização da obra “Os
Piratas”
- Roteiros de leitura (Pais/EE)
- Chá com poesia
- Feira do Livro
- Outras: atividades de leitura
e escrita, ainda a definir
pelas escolas EB
Um poeta, um poema: leitura
quinzenal de um poema, nas
salas de aula;
Exposição dos poemas na BE
e sala do aluno; divulgação
no site da BE.

Objetivos

Promotores

Colabora/Articulação Público-alvo

Recursos

Equipa da BE
Departamentos:
Pré-escolar
1º ciclo
Línguas

Todos os grupos
disciplinares
Associação de Pais/EE
Pais/EE
Oficina de Teatro
Escritores
Livraria Culturminho
TinBra

Comunidade
Educativa

Papel
Impressões
Livros
Textos literários
e não literários
Cartolinas
…

Equipa da BE
Grupo de
Português

Professores de Português

Alunos de todos
os anos, dos 2º
e 3º ciclos

Papel
Impressões
Site da BE
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Ao longo do ano

Saber+ partilhar
conhecimentos:
partilha (trabalhos de
pesquisa), entre turmas, de
temas trabalhados nas
diferentes áreas curriculares.

Equipa da BE

Grupos disciplinares

Turmas dos 2º e
3º ciclos

Equipamento
informático

DOMÍNIO B – Leitura e Literacia
Calendarização Iniciativas/Atividades

Objetivos

Promotores

Colabora/Articulação Público-alvo

Recursos

2ºP

Sessões de leitura:
Pré-leitura da obra “Naus de
verde pinho”, de Manuel
Alegre

Equipa da BE
Grupo de
Português

Professores de Português
e de HGP

Turmas de 6º
ano

Livro
Materiais lúdicos
para exploração
visual

Ao longo do ano

Celeirós a Ler+: leitura
regular, de textos literários e
temáticos, pelos docentes de
todas as áreas curriculares

Equipa da BE

Professores de todos os
grupos disciplinares

Alunos dos 2º e
3º ciclos

Textos literários
Textos temáticos
Textos notícia

DOMÍNIO C – Projetos e parcerias
Calendarização Iniciativas/Atividades

Objetivos

Promotores

Colabora/Articulação Público-alvo

Recursos

De novembro a
janeiro

Projeto Maria Ondina Braga:
Uma carta a Maria Ondina
Concurso de ilustração

Universidade do
Minho
Equipa da BE

Professores de Português
e de EV

Alunos do 3º
ciclo

24 de novembro
6 de junho
(Dia do
Agrupamento)

Atividades abertas à
comunidade “Sexta com
+Sabor”

- Fomentar o envolvimento da
comunidade na promoção da
leitura.
- Promover a participação do
Agrupamento em projetos e
parcerias com entidades exteriores
à escola.
- Incrementar o gosto pelos livros
e pela leitura.
- Proporcionar momentos culturais
à comunidade.

Equipa da BE

Oficina de teatro
Clubes (Música e Línguas)
Associação de Pais/EE
Livraria Culturminho

Comunidade
Educativa

Livros
Impressões
Papel
Material de
desenho
Textos
Músicas
Adereços
Cartaz
Prémios (Top
leituras e
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Novembro e
dezembro

Concurso “Um conto de
Natal”

- Envolver a comunidade nos
projetos da BE.
- Envolver os alunos em projetos
Internacionais, nacionais e
concelhios.
(continua)

concursos)
BLCS
Equipa da BE

Professores de Português
Pais/EE

Alunos dos 2º e
3º ciclos

Prémios

DOMÍNIO C – Projetos e parcerias
Calendarização Iniciativas/Atividades
1º e 2ºP

A Ler+ sobre saúde oral:
Projeto SOB

Objetivos

(continuação)
- Promover uma cultura de
valorização dos livros e da leitura.
- Projetar o Agrupamento/BE,
para o exterior

Promotores

Colabora/Articulação Público-alvo

Recursos

BE
SOB

Professores de Português
e de AE (apoio ao estudo)

Alunos desde o
pré-escolar ao
2º ciclo

Equipa da BE
Departamentos
do pré-escolar e
1ºciclo

Entidades parceiras (BLCS,
Guias de Portugal e
Associação de Pais/EE)

Crianças do préescolar e 1º
ciclo

Livros
Materiais de
apoio à leitura
Kits de saúde
oral
Livros, músicas e
materiais lúdicos

Ao longo do ano

Leituras mágicas: momentos
diversificados de leitura com
a utilização dos serviços da
Biblioteca Municipal (BLCS);
das Guias de Portugal e dos
Pais/EE

Uma vez por
período

Sarau de leitura

Associação de
Pais da EB da
Garapôa
Equipa da BE

Professores do 1º ciclo

Comunidade
Educativa

2º P

VI Encontro de Escritores do
Minho
(Escritora em destaque:
Maria do Céu Nogueira)

RBB
Equipa da BE

Professores dos 1º e 2º
ciclos
Pais/EE

Alunos dos 1º e
2º ciclos

10 de março

Semana da Leitura:
Participação no recital de
poesia – ondas e ondinhas

BLCS
Equipa da BE

Educadores
Professores do 1º ciclo
Pais/EE

Crianças do Préescolar e dos 1º
e 2º anos

Textos
Equipamento de
som
Adereços para
dramatizações
Livros
Folhas de papel
Impressões
Material de
desenho
Poemas
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da poesia
2º e 3º P

Concurso Nacional de Leitura

CNL
Equipa da BE
Departamentos:
1º ciclo e
Línguas

Professores: 3º e 4º anos
e Português dos 2º e 3º
ciclos
Pais/EE
BLCS

Alunos do 3º ao
9º anos

Livros

DOMÍNIO D – Gestão da biblioteca escolar
Calendarização
setembro e
outubro

Ao longo do ano

Ao longo do ano

Ao longo do ano

1ºP
Ao longo do ano
Ao longo do ano

Iniciativas/Atividades

Objetivos

Aquisição de novos recursos
(livros,
filmes…)
e
atualização do catálogo
online
Integração da BE nos
documentos estruturantes
do Agrupamento
Manutenção/atualização da
página Web como forma de
disponibilização de recursos
e serviços e de divulgação
para o exterior
Estudos estatísticos para
autorregulação/avaliação da
ação da BE
Elaboração de um plano de
Melhoria
Elaboração de relatórios das
atividades do PAA
Manutenção de um placard
informativo: notícias da
BE/desafios; trabalhos
produzidos pelos alunos
Concursos; efemérides;

- Melhorar a qualidade dos
serviços e recursos oferecidos pela
BE.
- Proporcionar a utilização dos
recursos da BE, de forma simples e
eficaz, através dos meios digitais
(Internet: site e blogue).
- Divulgar as ações/projetos
desenvolvidos pela BE.
- Promover uma reflexão
sistemática (por período), do
trabalho realizado pela BE

Promotores

Colabora/Articulação

Público-alvo

Equipa da BE

Direção

Comunidade
Educativa

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

Equipa da BE
Direção

___________________

Comunidade
Escolar

___________

Equipa da BE

____________________

Comunidade
Educativa

___________

Equipa da BE

____________________

Comunidade
Escolar

____________

Equipa da BE

____________________

____________

Equipa da BE

____________________

Equipa da BE

Grupos disciplinares

Comunidade
Escolar
Comunidade
Escolar
Comunidade
Escolar

Recursos

____________
Impressões
Cartolinas
…
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junho e julho

destaque de temas da
atualidade…
Elaboração de um relatório
da execução do PM da BE

Equipa da BE

____________________

Comunidade
Escolar

____________

A Coordenadora: Maria Teresa de Araújo Pinto
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