Conservatório de Música Calouste Gulbenkian
Plano Anual de Atividades da Biblioteca 2017/2018
Professora Bibliotecária: Eduarda Ribeiro
Colaborador(es)/promotor(es): Todos os departamentos, projetos, PNPSE e o Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular do 10.º ano da Escola.

Este Plano de Atividades visa contribuir para a meta deste Conservatório que pretende que os alunos se assumam como pessoas potencialmente
autónomas, empreendedoras e responsáveis, com projetos de vida diversificados, construtores das suas aprendizagens, garantindo‐lhes o
acompanhamento pedagógico, incitando ao desenvolvimento da autoconfiança, do espírito de iniciativa e de inovação e fomentando a sensibilização para a
defesa do património cultural.

DOMÍNIO A – CURRÍCULO, LITERACIAS E APRENDIZAGEM

INDICADORES

A.1- Apoio ao
currículo e formação
para as literacias da
informação e dos
média.

ATIVIDADES

OBJETIVOS

CALENDARIZAÇÃO

Sessões de formação sobre literacias de
informação para o ensino básico e
secundário.
Sessões de formação para utilização
autónoma da BE; aos novos utilizadores
e respetiva exploração; Apresentação
do livro Boas maneiras com os livros da
biblioteca e conhecimento das regras
da BE e da CDU.

-Desenvolver competências de literacia
da informação, tecnológicas e digitais;
-Incentivar o uso da BE;
-Promover a articulação curricular;
-Colocar a BE ao serviço do ensinoaprendizagem, promovendo a BE como
espaço de cultura, ciência e arte;
- Conhecerem as normas de utilização
dos diferentes espaços da Biblioteca;
- Compreenderem a forma como os
livros estão catalogados e arrumados
nas prateleiras.

Mês Internacional das Bibliotecas com o
título Ligando comunidades e culturas
(Planificação específica):
-Conhecer a Biblioteca (os espaços, a
CDU e pesquisa no catálogo);
-Apresentação
da
história
Boas
maneiras com os livros da Biblioteca, de
Amanda Tourville;
-Adesão ao projeto A Maior Lição do

-Conhecer as normas de utilização dos
diferentes espaços da biblioteca;
-Compreender a forma como os livros/
documentos estão arrumados nas estantes;
-Compreender a função da cota dos
documentos;
-Pesquisar no catálogo da CMCG e no
coletivo da Rede de Bibliotecas de Braga;
- Incentivar à leitura;
- Conhecer os objetivos de desenvolvimento

PROMOTORES

DESTINATÁRIOS
Todos os alunos

Ao longo do ano letivo

Início
em
outubro
mantendo-se no mês de
novembro

Equipa da BE
DT
Professores
titulares de turma

Equipa da BE
DT
Professores titulares de
turma do 1.º ciclo.

Alunos do 1.º e do
5.º ano

Turmas do 5.º A e B

Alunos do 1.º ciclo
- 1.º e 2.º períodos

DT, professora de EV e
Coordenadora PES
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Mundo, da RBE para as turmas do 5.º
ano.
-Concurso de Ideias, prémio Teresa
Calçada, Ligando comunidades e
culturas, turmas do 2.º e 4.º anos;

Sustentável

Halloween – Era uma vez um conto em
Inglês;
- Concurso de Slogans, em inglês, e máscaras

-Fomentar o gosto pela leitura;
-Promover a articulação curricular.

31 de outubro

Equipa da BE e grupo de
inglês.

Projeto SOBE

-Desenvolver competências de leitura e
escrita;
-Promover a articulação curricular.
Promover a articulação curricular

Ao longo do ano letivo

no PAA: oferta de
atividades/serviços para articulação com as
atividades/projetos apresentados pelos
diferentes Grupos Disciplinares/ Conselhos
de Turma/Projetos

-Incentivar o uso da BE;
-Promover a articulação curricular;

Ao longo do ano letivo

Equipa BE, Coordenadora
PES e enfermeira do
Centro de Saúde.
Equipa
BE,
Grupos
disciplinares, projetos
Equipa
BE,
Grupos
disciplinares e projetos da
Escola, PES, Ecoescolas e
Press.

Semana da Alimentação (planificação
específica e articulada com a
coordenadora PES).

-Promover a articulação curricular;

Aprender com a biblioteca- Literacia
da informação – Construção de um friso
cronológico sobre a vida e obra da
escritora Ondina Braga, em articulação
com a professora de história,
Em Redor do Mundo, em articulação
com o grupo de geografia, história e
português.

-Promover a articulação curricular;

Concurso geografismos, em articulação

-Promover a articulação curricular;

Exposições bibliográficas, temáticas e outras

Participação

A.1- Apoio ao
currículo e formação
para as literacias da
informação e dos
média.

Todos os alunos

Ao longo do ano letivo

-Melhorar a aprendizagem.
Mês de outubro

Equipa BE, Coordenadora
PES; Professores titulares
de turma
Professores
de
CN,
Português

Alunos do 1.º e 2.º
ciclo

De outubro a junho

Equipa BE, Professores de
geografia,
HGP
e
português.

Alunos do 2.º ciclo e
3.º ciclo

Ao longo do ano letivo

Equipa BE e Professores

Alunos do 2.º ciclo e

-Desenvolver competências de leitura e
escrita;
-Promover hábitos de vida saudável.

-Desenvolver competências de leitura e
escrita, obra de Ondina Braga, A rosa de
Jericó;
-Localizar
e
identificar
diversos
monumentos de países da Europa e do
mundo;
-Reconhecer diversos aspetos da estrutura
urbana do meio local (Braga).
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o grupo de geografia.

de geografia.

3.º ciclo

Outubro e novembro

Equipa BE, Professores de
geografia e HGP

Alunos do 5.º e 7.º
ano.

Ao longo do ano letivo

Equipa BE, Coordenadora
do PNPSE e todos os
docentes

Todos os alunos

Ao longo do ano letivo

Equipa da BE
DT
Professores titulares de
turma

Todos os alunos

2.º período

Equipa BE, Coordenadora
PES e Psicóloga da escola

Alunos
professores

17 de novembro

Equipa BE, Coordenadora
PES

A definir

-Desenvolver o espírito crítico;
-Desenvolver competências de escrita;
-Reconhecer os aspetos peculiares da
geografia como ciência aglutinadora de
saberes no contexto das ciências sociais.

Encontrar o Norte- Os rumos da Rosa dos
Ventos, em articulação com o grupo de

geografia e história.

Desenvolvimento da medida 4 – Literaciasdo PAE da escola, em articulação com a
equipa responsável do PNPSE

A.2 Uso das tecnologias
digitais como ferramenta de
acesso, produção e
comunicação de informação
e como recurso de
aprendizagem

Elaboração colaborativa de guiões de
pesquisa e de grelhas de avaliação de sítios
internet, apoio ao Centro de escrita como
+
coordenadora da media 1- Apoio - do PNSE.

Sessões de informação/ formação da
Internet Segura, em parceria com o SPO, a
Psicóloga da escola.
Dia Nacional do Não Fumador

-Promover a articulação curricular;
-Desenvolver destrezas e técnicas manuais;
-Fomentar o interesse pelo trabalho
cooperativo;
-Reconhecer a importância da orientação n
o quotidiano;
-Fomentar o interesse e o gosto pela
geografia;
-Compreender o modo de determinação
dos pontos cardeais.

-Promover a articulação curricular;
-Impedir o insucesso, mantendo o número
de negativas, abaixo dos 5%;
-Limitar as retenções na casa dos 2%;
-Desenvolver competências de literacia da
informação, tecnológicas e digitais;
- Desenvolver competências de leitura e
escrita;
-Formar cidadãos críticos e responsáveis;
-Promover a articulação curricular.
-Formar cidadãos críticos e responsáveis;
-Promover a articulação curricular.
- Promover a articulação curricular;
-Sensibilizar para os malefícios do tabaco.

DOMÍNIO B – LEITURA E LITERACIAS
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Sessões de divulgação de autores e encontro
com escritores.
B.1 Criação e promoção da
competência leitora e dos
hábitos de leitura.

- Promover hábitos de leitura;
- Dar a conhecer novos escritores;
-Valorizar a leitura.
- Desenvolver competências de leitura;
- Fomentar hábitos de leitura.

Ao longo do ano letivo

- Fomentar hábitos de leitura.
-Fomentar hábitos de leitura;
-Estimular a requisição destes instrumentos
para apoio à leitura.

Ao longo do ano letivo

- Promover a articulação curricular;
- Fomentar hábitos de leitura;
- Desenvolver competências de leitura;
- Criar leitores autónomos e críticos.
-Fomentar hábitos de leitura;
-Envolver os pais e EE na promoção da
leitura.

Em articulação com o projeto PES, Sessão de
apresentação da obra O Rapaz sem orelhas
de burro, de João Manuel Ribeiro, com o
apoio da Editora OPERA OMNIA.

- Promover a articulação curricular;

Semana da Leitura (planificação específica)
Ler! Em qualquer hora, em qualquer lugar!

-Fomentar o gosto pela leitura;
-Desenvolver competências de leitura;
-Promover a articulação curricular.

2.º período

Comemoração
de
efemérides,
em
articulação com o projeto PES, Dia da
Alimentação, Dia do Não Fumador, entre
outros.

- Promover a articulação curricular;

Ao longo do ano letivo

Desenvolvimento do PNL, em articulação
com o departamento do 1.º ciclo e
coordenadora do departamento de línguas.
Disciplina de português.
Reforço dos fundos documentais –
planeamento / gestão da coleção de acordo
com a inventariação das necessidades
curriculares e dos utilizadores.
Tabletes e a leitura
Concurso Nacional de Leitura

Projeto de leitura do PNL, Já Sei Ler

B.2 Atividades e projetos de
treino e melhoria das
capacidades associadas à
leitura.

Equipa da BE, DT
Professores titulares de
turma
Equipa
da
BE,
coordenadora do 1.º ciclo
e do departamento de
línguas.
Equipa da BE, alunos e
grupos disciplinares.

Todos os alunos

1.º e 2.º períodos

Equipa
da
BE,
departamento de línguas,
grupo de português.

Alunos do 3.º ciclo e
secundário

Ao longo do ano letivo

Equipa
da
BE,
coordenadora do 1.º ciclo

Alunos do 1.º ciclo

2.º período

Equipa
da
BE,
Coordenadora PES e
coordenadora do 1.º
ciclo, associação de pais e
encarregados
de
educação .
Equipa da BE e todos os
departamentos

Alunos do 1.º ciclo

Equipa BE, Coordenadora
PES
e
todos
os
departamentos

Todos os alunos

Ao longo do ano letivo

- Fomentar hábitos de leitura;
-Desenvolver a cidadania valorizando o
meio ambiente.

- Valorizar a leitura.

Alunos do 1.º, 2.º e
3.º ciclo

Todos os alunos

Comunidade
Educativa
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DOMÍNIO C- PROJETOS E PARCERIAS
Escritores do Minho

Promoção do Empréstimo interbibliotecas.
C.1 Desenvolvimento de
atividades e serviços
colaborativos com outras
escolas/bibliotecas.

C.2 Participação em
projetos e parcerias com
entidades exteriores à
escola.

C.3 Envolvimento e
mobilização dos pais,

Participação em reuniões de trabalho
promovidas
pela
Coordenadora
Interconcelhia / RBE para produção de
documentos e avaliação da BE.
Utilização dos Serviços da Biblioteca
Municipal Lúcio Craveiro da Silva (BLCS) e
participação em projetos de promoção da
leitura- projeto LAC;
- Explorando todos os sentidos, Sandra
Rodrigues da BLCS
Disponibilidade para a partilha de atividades
e de materiais entre as BE dos
Agrupamentos do Concelho.
Participação em projetos promovidos pela
RBE, PNL e outras entidades; Concurso
Nacional de imagens contra a corrupção 1.º
ciclo, 4.º anos.
Participação e colaboração nas atividades do
PNPSE .

Envolvimento dos pais/encarregados de
educação nos diferentes projetos da BE e da

-Fomentar o gosto pela leitura;
-Desenvolver competências de leitura;
-Dar a conhecer o património literário da
região do Minho;
-Promover a articulação curricular.
-Desenvolver parcerias;
- Desenvolver competências de leitura;
- Fomentar hábitos de leitura.
- Desenvolver parcerias.

A definir

Equipa BE, PBs da Rede
Concelhia de Braga e
Coordenação da BE BLBS.

A definir

Ao longo do ano letivo

Equipa BE, PBs da Rede
Concelhia de Braga e
Coordenação da BE BLBS.
Equipa BE, PBs da Rede
Concelhia de Braga e
Coordenação da BE BLBS.

Todos os alunos

- Desenvolver parcerias.

Ao longo do ano letivo

Equipa BE, PBs da Rede
Concelhia de Braga e
Coordenação da BE BLBS.

Todos os alunos

- Desenvolver parcerias.

Ao longo do ano letivo

- Desenvolver parcerias.

Ao longo do ano letivo

Equipa BE, PBs da Rede
Concelhia de Braga e
Coordenação da BE BLBS.
Equipa BE

- Desenvolver parcerias.

Ao longo do ano letivo

-Envolver os pais na promoção da leitura;

Ao longo do ano letivo

- Promover o envolvimento da comunidade

Ao longo do ano letivo

Equipa BE e
Coordenadora da equipa
do PNPSE, Helena
Queirós.
Equipa BE, Direção,
Coordenador dos DT,

Todos os alunos

Comunidade
Educativa

Comunidade
Educativa
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encarregados de educação
e famílias.

Escola, em articulação com a coordenadora
da medida 2- Programa de Desenvolvimento
de competências sócio emocionais e
motivacionais- do PNSE.
Encontros/Debates para pais e Encarregados
de Educação com escritores; atividades
culturais e sessões de esclarecimento sobre
as diferentes temáticas necessárias
(Insegurança, autoestima….);

educativa, realçando a identidade da
escola.

Coordenadora do 1.º
Ciclo; Coordenadora PES,
Psicóloga e Coordenadora
da equipa do PNPSE.

Criação de momentos de partilha de
experiências de leitura, abertos à
comunidade educativa e comunidade
externa à escola, com o título A
BiblioAventura, a realizar periodicamente
no espaço da BE.

Equipa BE, Direção,
Equipa Ecoescolas, e
Coordenadora da equipa
do PNPSE.

Comunidade
Educativa

DOMÍNIO D- GESTÃO DA BIBLIOTECA ESCOLAR

D.1 Recursos humanos,
materiais e financeiros
adequados às necessidades
de gestão, funcionamento e
dinamização da biblioteca
escolar.

D.2 Integração e valorização
da biblioteca na escola.

Frequência de ações de formação.

- Adquirir conhecimento.

Ao longo do ano letivo

PB

Reforço dos fundos documentais com
propostas dos diferentes departamentos
e/ou projetos e/ou alunos, professores da
Escola.

- Garantir a funcionalidade da BE e os seus
serviços;
- Facilitar o acesso aos serviços.

Ao longo do ano letivo

Equipa BE e Direção

Comunidade
escolar

Catalogação e informatização, carimbagem
das novas aquisições.

- Garantir a funcionalidade da BE e os seus
serviços;
- Facilitar o acesso aos serviços.

Ao longo do ano letivo

Equipa BE

Comunidade
escolar

Participação ativa no PAA: Oferta de
atividades/serviços para articulação com os
projetos apresentados pelos Departamentos
e Conselhos de Turma.
Articulação com os projetos da escola
Participação ativa no PAA: Oferta de

Equipa BE; Direção,
Coordenador dos DT,
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D.3 Desenvolvimento,
organização, difusão e uso
da coleção.

atividades/serviços para articulação com os
projetos apresentados pelos Departamentos
e Conselhos de Turma.
Participação em reuniões formais/informais
com os Departamentos Curriculares.
Participação em diversos grupos de trabalho
da Escola e colaboração no desenvolvimento
de atividades.
Calendarização da utilização da BE em
atividades de apoio curricular.
Manter a integração da BE no Projeto
Educativo, no Projeto Curricular e no
Regulamento Interno da escola.
Recolha de evidências / levantamento
estatístico
Elaboração
de
relatórios
sobre
o
funcionamento dos serviços, índices de
leitura e de literacia dos alunos.
Elaboração do Relatório Anual de Auto
avaliação da BE- Plano de melhoria.
Atualização e dinamização do sítio
WEBDONE e Blogue da BE, de forma a abrir
canais de comunicação/divulgação com o
exterior da biblioteca.
Sensibilização para a consulta dos
documentos digitais.
Divulgação da missão da BE.
Utilização do correio eletrónico para
contacto com as estruturas (rentabilização
do tempo).
Atualização do portal da RBE e participação
na lista de difusão RBE

Coordenadora do 1.º
Ciclo; Coordenadora PES,
Psicóloga e Coordenadora
da equipa do PNPSE.

Comunidade
escolar

Ao longo do ano letivo,

- Contribuir para a missão da BE.

Equipa BE

Final do ano letivo
PB

-Divulgar o trabalho desenvolvido pela BE e
na BE.
-Contribuir para a missão da BE.

Ao longo do ano letivo

Equipa BE

Comunidade
escolar

A Professora Bibliotecária
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(Eduarda Manuela Fernandes Ribeiro)
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