Plano de atividades RBB
2018/2019

7º Encontro de Escritores do Minho
Agrupamento organizador / AE Sá de Miranda
Escritor homenageado António Variações

Colóquio Maria Ondina Braga – 3-4 outubro 2018 (Museu Nogueira da
Silva)
Visitas ao espaço Maria Ondina Braga, Museu Nogueira da Silva; reedição e impressão de postais do AE
Mosteiro e Cávado; Reposição da peça de teatro “D. Silvana” pelos alunos do
4º ano do AE D. Maria II.

Outubro – mês das Bibliotecas Escolares
“Why I Love My School Library” – International School Library - tema 2018

22. Outubro - Dia Internacional das Bibliotecas Escolares
visita/inauguração da biblioteca escolar da EB1 de Gualtar.

Semana da Leitura – (11 a 16 março 2019)
A Semana da Leitura, em março de 2019, será marcada pelas habituais atividades desenvolvidas
em conjunto com as Escolas. A RBB terá a cargo a organização dos seguintes eventos:

•

7ª 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 Adelina Caravana (Conservatório de música Calouste Gulbenkian).

• Articulação entre escolas de atividades de promoção da leitura – Visitas de
escritores, debates, workshops.

• Poesia ao Centro (março 2019) – Poesia associada a Sophia por altura do
centenário do seu nascimento em 2019 (6 de novembro de 1919).

Projeto Sophia
Comemoração do centenário de Sophia de Mello Breyner Andresen: oficinas de escrita e leitura poética.

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
editoras/livrarias/distribuidoras.
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Concursos Literários
Anualmente, o Concurso literário “Um Conto de Natal ” é organizado pela Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva
em dezembro e tem como objetivo específico estimular a escrita e a produção literária em língua portuguesa.

Concurso Nacional de Leitura – Fase Municipal e Final Nacional
A RBB foi já contactada pelo PNL no sentido de organizar em 2019 a prova final do Concurso Nacional de
Leitura. (envolverá cerca de 1.200 pessoas; realização no Altice Fórum Braga /25 de maio 2019.)

LER+ em Viagem
Parceria com os TUB e CP em datas/efemérides de destaque.
Leitura e animação nos autocarros e comboios com participação dos alunos, voluntários e animadores de
leitura.

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.

Braga Media Arts
Alinhamento de atividades da RBB com o plano de atividades das Media Arts; capacitação e plano de
formação de professores bibliotecários e colaboradores das Bibliotecas na área das Media Arts.

Formação Biblioteconómica de professores e pessoal não docente
Em planeamento a formação anual de pessoal não docente na área da Biblioteconomia e Documentação,
nomeadamente de assistentes operacionais. *(2019: Assistentes Operacionais – Catalogação de recursos
digitais/multimédia).

A BLCS nas 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.

Apoio à Inclusão – Educação Inclusiva
Dinamização de algumas ações que possam em parceria com entidades ligadas à Inclusão no concelho de Braga dar a conhecer o
serviço e proporcionar ações conjuntas que ajudem alunos portadores de deficiência no acesso à informação. Esta atividade
integra-se no âmbito do serviço da BLCS designado por BAI - Biblioteca no Apoio à Inclusão.
• Oficina – O mundo somos todos
Público-alvo: alunos do 2º e 3º ciclo.
• Oficina de leitura e psicologia das emoções: Toca as palavras e sente, agita as asas da mente
Público-alvo: alunos do 2º e 3º ciclo e secundário
Workshop – Acessibilidades – uma preocupação em qualquer profissão
Público-alvo: alunos do ensino secundário
Workshop - Explorando todos os nossos sentidos
Público-alvo: Alunos do 2º e 3º ciclo e Secundário
SENSIBILIZAR PARA INTEGRAR – Orientação e Mobilidade
Público-alvo: Alunos do 3º e 4º CEB
OFICINA CLUBE BRAILLE
Público-alvo: Alunos do 3º e 4º CEB
OFICINA APRENDER A BORDAR UM LENÇO DOS NAMORADOS
Público-alvo: Qualquer pessoa com gosto e interesse pelo tema
Serviço BAI/BLCS – Local de Estágio – Plano Individual de Transição (PIT)
Público-alvo: Jovens com NEE
Workshop de LGP – DAR VOZ ÀS MÃOS
Público-alvo: Docentes das escolas de Braga, que queiram aprender Língua Gestual Portuguesa, e ou alunos das escolas do Concelhode Braga.
A boneca Brailine ensina-te um novo sistema de escrita e de leitura
Público-alvo: Crianças dos 6 aos 10 anos

LAC – Ler Ajuda a Crescer
Ler ajuda a crescer (LAC) promove a leitura através do empréstimo de livros às Escolas dos 1º e 2º ciclos
do concelho de Braga.

Bolsa Solidária de Manuais Escolares – 8ª 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 2019: recolha de manuais, tratamento e disponibilização em catálogo
e empréstimo anual. Apoio: Município de Braga.

Biblioteca Digital
Projeto em desenvolvimento – contactar a GRBE

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 ]

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 2019 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 KOHA. Tem sido gerido em termos
técnicos pela equipa da BLCS, de acordo com o protocolo assinado com o Ministério da Educação.
Pretende-se, em 2018/2019, 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, Bibliotecas de Museu.

Parcerias institucionais
Pretende-se dar continuidade às parcerias institucionais existentes, bem como agregar novos parceiros (Ex: Centros de
Documentação de Museus, Bibliotecas de Juntas de Freguesia, Biblioteca do Hospital de Braga).

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 2019
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 julho.

Visitas guiadas à BLCS
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 sobre a forma de acesso aos recursos
bibliográficas da BLCS, através de pesquisas no catálogo e forma de recuperação dos documentos, bem como sessões de
hora do conto, ou oficinas de artes plásticas.

