Agrupamento de Escolas
Trigal de Santa Maria

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES
ANO LETIVO DE 2017/2018

Biblioteca do Trigal
CAMPOS
INTERVENÇÃO
PROJETO
EDUCATIVO

CPI 1
CPI 2
CPI 3

CPI 1
CPI 5
CPI 6
CPI 7

ATIVIDADES

Receção aos novos alunos e formação
de utilizadores
Outubro, Mês Internacional das
Bibliotecas Escolares
-Painel: “Super Ideias sobre a
Biblioteca”;
-Comemoração do Dia Mundial da
Alimentação;
-Comemoração do Dia Internacional
das Bibliotecas Escolares

OBJETIVOS

RESPONSÁVEIS

DATA

LOCAL DESTINATÁRIOS

-Motivar para a utilização da BE;
-Informar sobre os espaços, os serviços, a
organização e os recursos da Biblioteca;
-Incrementar a leitura domiciliária.

Professor
Bibliotecário

-Motivar os alunos para a utilização da
biblioteca enquanto espaço de cultura e de
aprendizagem;
-Realçar o papel das bibliotecas e dos livros no
sucesso educativo dos alunos.

Equipa da BE outubro

BT

Comunidade
educativa

Equipa da BE 30 e 31 de
BT
outubro
SD Inglês

Comunidade
educativa

Biblioteca
Alunos do 5º
setembro do Trigal
ano
(BT)

CPI 1

Comemoração do Halloween

-Motivar para a aprendizagem das línguas;
-Desenvolver o conhecimento sobre outra
cultura e realidades.

CPI 2
CPI 4

Comemoração do 5 de outubro

-Reconhecer a importância da data para o
desenvolvimento do país.

BE
SD História

BT

Comunidade
escolar

CPI 1

Comemoração do Patrono da Música
Sessão de música na biblioteca
(Tradicional, clássica e indiana)

-Comemorar o dia da padroeira da música.
-Sensibilizar a comunidade educativa para a
música.

Equipa da BE
22 de
SD de Ed.
BT
novembro
Musical

Comunidade
educativa

CPI 1
CPI 2

Concurso “Contos de Natal”

-Promover as literacias
-Promover o gosto pela escrita

BE
SD Português

outubro

novembro BT

Alunos da
EB2,3
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Comemoração do Dia Nacional da
Cultura Científica

-Estimular o gosto pela ciência e a vontade de
aprofundar conhecimentos.
-Reconhecer a importância do conhecimento
científico e a sua relação a poesia.

BE
SD Ciências

CPI 2

Dia Internacional da pessoa com
deficiência

-Sensibilizar para o respeito pelas pessoas com
deficiência
-Educar para a cidadania e para a inclusão.

BE
Educação
Especial

CPI 2

Dia Internacional da Internet Segura

CPI 1
CPI 2
CPI 7

CPI 1
CPI 2
CPI 3

CPI 1
CPI 2
CPI 1
CPI 2
CPI 4
CPI 5

BT

Comunidade
educativa

Primeira
semana
BT
de
dezembro

Alunos EB23

-Promover a utilização da internet duma forma
segura

Equipa da BE fevereiro BT

Alunos EB23

Semana dos Afetos e “Dia dos
Namorados”

-Educar para a cidadania e para a inclusão
através da linguagem dos afetos.
-Promover as literacias em língua materna.

BE
PESES

fevereiro BT

Comunidade
educativa

Projeto Escritores do Minho

-Promover o conhecimento de escritores locais.
.Promover o gosto pela leitura e literacia

BE
BLCS

janeiro

Comunidade
Educativa

Semana da Leitura
(Programa específico)

-Promover a leitura e o intercâmbio escolar.
- Promover as literacias.
-Educar para a cidadania e para a inclusão.
- Desenvolver o gosto pela leitura e pela escrita.

BE
Departament 5 a 9 de
o de Línguas março
PNL

BT
Outros
Comunidade
espaços
escolar
da escola

BE
SD História

Abril

BT

Comunidade
escolar

Professor
Bibliotecário

Ao longo
BT
do ano

Comunidade
educativa

CPI 2
CPI 4

Comemoração do 25 de abril

CPI 1
CPI 9

Educação para os media
Constante no referencial “Aprender
com a Biblioteca Escolar”

-Reconhecer a importância da revolução dos
cravos na evolução democrática de Portugal nas
últimas décadas.
-Promover as literacias.
-Desenvolver a literacia digital, dos média e da
informação.
-Promover a Biblioteca como um espaço
privilegiado de saberes.
-Desenvolver hábitos de leitura e escrita.

25 de
novembro

BT
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CPI 2
CPI 5

Desenvolvimento de atividades
relacionadas com o projeto Erasmus
“Family literacy works”

CPI 1
CPI 7

Oficina de escrita criativa
Constante no referencial “Aprender
com a Biblioteca Escolar”

CPI 1
CPI 7
CPI 1
CPI 7
CPI 2
CPI 1
CPI 2
CPI 7

“A Biblioteca vem a minha escola”:
Hora do Conto para os alunos do préescolar e do 1º ciclo
PNL
“Leitura em vai e vem”, através da
circulação de bibliocaixas com livros
da Biblioteca do Trigal.
PNL
“Livros em viagem”, através da
circulação de bibliocaixas com livros
da Biblioteca do Trigal.

CPI 1
CPI 7

Concurso “Top Leitor”

CPI 1

Top + do livro mais lido/livro do mês

CPI 1
CPI 7
CPI 1
CPI 7

-Motivar os alunos para a importância de se
viver na união europeia
-Dar a conhecer as realidades de outros países
-Incentivar a família a participar em atividades
de leitura com os seus filhos
-Fomentar o gosto pela leitura.
-Promover a Biblioteca como um espaço
privilegiado de saberes.
-Desenvolver hábitos de leitura e escrita.
-Incrementar o gosto pela leitura
-Despertar a imaginação e a criatividade

Professor
Bibliotecário Ao longo
BE
Universidade do ano
do Minho

Comunidade
educativa

Professor
Bibliotecário

A definir BT

Alunos do 2º
ciclo

Professor
Bibliotecário

Ao longo BT/JI e
do ano
EB1

Alunos do
Agrupamento

Ao longo
JI
do ano

Alunos do
pré-escolar

-Desenvolver o gosto pela leitura.
BE/Docentes
-Valorizar práticas pedagógicas que estimulem o do Préprazer de ler.
escolar
-Promover o contacto com os livros.
-Valorizar práticas pedagógicas e outras
atividades que estimulem o prazer de ler entre
crianças.
-Incentivar a requisição de livros.
-Valorizar a leitura.
-Promover hábitos de leitura.
-Divulgar autores e livros.

BE/PTT

Salas de Todas as
Ao longo
aula do 1º turmas do 1º
do ano
ciclo
ciclo

Ao longo
BT
do ano
Ao longo
Equipa da BE
BT
do ano

Comunidade
escolar
Comunidade
escolar

Participação no Concurso Nacional de -Fomentar o gosto pela leitura.
Leitura
-Desenvolver hábitos de leitura e escrita.

PNL, BE

A definir EBTSM

Alunos do 1º,
2º e 3º ciclo

Participação no Concurso Concelhio
de Leitura “Braga a Ler+”

PNL, BE

EBTSM
Alunos do 1º e
A definir Escolas 1º
2º ciclos
ciclo

-Fomentar o gosto pela leitura.
-Desenvolver hábitos de leitura e escrita.

Equipa da BE
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-Incentivar à leitura.
-Proporcionar o contacto com autores diversos. Professor
-Desenvolver o gosto pela leitura e a sua relação Bibliotecário
com o desejo de escrever.

Encontro com autores

CPI 1
CPI 6

SOBE – Saúde Oral Biblioteca Escolar -Promover hábitos de higiene oral

BT / PESES / Ao longo
AETSM
ARSNorte
do ano

Alunos do
Pré-Escolar,
1º e 2º ciclos

CP1 1
CP1 2

Concurso de Ilustração a partir de
textos de escritores portugueses

BT
SD de Ed.
Visual

A definir BT

Alunos do
Agrupamento

Professor
Bibliotecário

Ao longo
BT
do ano

Comunidade
educativa

Equipa da BE

Ao longo
BT
do ano

Comunidade
educativa

CPI 1

CPI 1

-Promover o gosto pela ilustração.
-Divulgar escritores portugueses.

-Apoiar o currículo.
-Promover o uso do material existente na
Atividades do referencial “Aprender
biblioteca
com a Biblioteca Escolar”
-Promover a utilização da BE como espaço de
apoio ao estudo.
-Apoiar o currículo.
Disponibilização de materiais de apoio
-Promover a utilização da BE como espaço de
ao currículo de diversas disciplinas
apoio ao estudo.

A definir AETSM

Alunos do
Agrupamento

CPI 1

CPI 1
CPI 9

Atualização do Blogue e do Facebook
da biblioteca

-Divulgar as atividades realizadas na Biblioteca.
Professor
-Disponibilizar materiais.
Bibliotecário
-Apoiar o desenvolvimento curricular.

Ao longo Blogue
Comunidade
do ano
Facebook educativa

CPI 1
CPI 7
CPI 9

Os nossos mais pequenos no blogue

-Divulgar os trabalhos dos alunos no blogue da
Biblioteca.

Professor
Bibliotecário

Ao longo
Blogue
do ano

Comunidade
educativa

CPI 1
CPI 9

Disponibilização de questionários
online, alojados no blogue da
Biblioteca, de apoio ao currículo

-Promover as literacias digitais e da informação. Professor
-Apoiar o currículo.
Bibliotecário

Ao longo
Blogue
do ano

Comunidade
educativa

CPI 1

Atualização dos placards da BT

-Informar sobre diversas atividades na
biblioteca

Ao longo
BT
do ano

Comunidade
educativa

Equipa da BE
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CPI 1

Manutenção da sala de estudo virtual, -Disponibilizar materiais e sítios na net de
com apoio curricular e ocupação dos
interesse para professores e alunos.
tempos livres
-Divulgar trabalhos de professores e alunos.

BE, em
articulação
com
diferentes
secções

Ao longo
BE
do ano

Comunidade
educativa

CPI 1

Registo e catalogação de documentos
da Biblioteca

Equipa da BE

Ao longo
BE
do ano

Comunidade
educativa

CPI 1

Avaliação das atividades da BE

Equipa da BE

Ao longo
BE
do ano

Comunidade
educativa

Ao longo
BE
do ano
Ao longo
Equipa da BE
BE
do ano

Comunidade
educativa
Comunidade
educativa

-Registar e organizar o espólio da BE / CRE

-Refletir sobre o desenvolvimento da atividade
da BE
-Melhorar a prestação dos serviços da BE
-Manter atualizada a informação sobre o fundo
Inventário
documental da BE
Verificação e manutenção do material -Verificar o estado de funcionamento e
da BE
conservação dos materiais da BE

Equipa da BE

Nota: Este PAA está em construção e está dependente de atividades de articulação com todo o agrupamento. Ao longo do tempo será reajustado e completado.
LEGENDA
CPI1 – Promover as Literacias (Digital, Língua Portuguesa, Língua Estrangeira, Artes e Ciências)
CPI2 – Educar para a Cidadania e para a Inclusão
CPI3 – Educar para a Sustentabilidade
CPI4 – Preservação do Património Histórico e Cultural da área do Agrupamento
CPI5 – Participação de Encarregados de Educação
CPI6 – Projeto de Promoção e Educação para a Saúde (PES)
CPI7 – Plano Nacional de Leitura
CPI9 – Plano Tecnológico da Educação (PTE)
CPI10 – Desporto Escolar

Escola Básica Trigal Santa Maria, outubro de 2017
O Professor Bibliotecário
________________________________________________________________________
António João Carvalho Gama Rocha
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