Biblioteca Escolar da ESCA 2013/2014
GRUPO

OBJECTIVOS

ACTIVIDADES

Promover as literacias
Facilitar o acesso à informação e cultura;
Promover o gosto pela leitura
Promover a literacia da informação;
Integrar a Biblioteca nas práticas pedagógicas dos
professores;
Celebração do Mês Internacional
Formar o utilizador da Biblioteca e implicar os Escolares
professores neste processo;
Promover a autonomia na aprendizagem;
Promover o gosto pela leitura, organizando actividades
que permitam encorajar, de forma proveitosa, a
participação, os tempos livres de todos os potenciais
utentes, principalmente dos alunos;
Comemoração do Dia da Hispanidade
Conhecer a cultura hispânica
Exposição na Biblioteca
Divulgação de vídeos

INTERVENIENTES

das

CALENDÁRIO

PREVISÃO DE
CUSTOS

Bibliotecas

Apoiar e intensificar a consecução dos objetivos
educativos como esboçados nas finalidades do currículo Encontro com escritores
escolar;
Apoiar e intensificar a consecução dos objetivos
educativos como esboçados nas finalidades do currículo Exposições temáticas
escolar;

Biblioteca

Mês de Outubro

Biblioteca
Grupo de Espanhol

14
a
Outubro

18

10 euros

de

5 euros

Biblioteca
Ao longo do ano Em função
Departamento de Línguas letivo
escritores
Biblioteca
Comunidade Educativo
Ao longo do ano Não há
Departamento
de letivo
previstos
Expressões
Biblioteca
Intérpretes de LGP
Professor do Ensino
15 de Novembro
20 euros
Especial 


Promover a diversidade Cultural

Comemoração do dia nacional da língua gestual

Facilitar o acesso à informação e cultura;

Celebração de efemérides

Comunidade Educativa

Apoiar e intensificar a consecução dos objetivos
educativos como esboçados nas finalidades do currículo
escolar;
Desenvolver e sustentar nos utilizadores da BE o hábito

Feira de livros usados na biblioteca

Toda
a
educativa

Ao longo do ano
15 euros
letivo

comunidade 5
e
6
Dezembro

de

5 euros

dos

custos

OBSERVAÇÕES

e o prazer da leitura e da aprendizagem, bem como o
uso dos recursos da biblioteca ao longo da vida;
Apoiar e intensificar a consecução dos objetivos
educativos como esboçados nas finalidades do currículo
escolar;
Desenvolver e sustentar nos utilizadores da BE o hábito
e o prazer da leitura e da aprendizagem, bem como o
uso dos recursos da biblioteca ao longo da vida;
Tornar oportunas as vivências para a produção e uso da
informação/conhecimento; para compreensão,
imaginação e entretenimento;

Sessões informativas

Oradores /convidados
Comunidade Educativa
Vários departamentos

Ao longo do ano Não há
letivo
previstos

Promover a cultura
Facilitar o acesso à informação e cultura;

Celebração do Dia de Reis

Grupo de Espanhol
Grupo de Francês
Biblioteca

7 de Janeiro

5 euros

Participação no Dia da Escola

Equipa da Biblioteca
Biblioteca

Janeiro

20 euros

Dia da Internet segura

Equipa da BE
Comando Distrital
PSP de Braga

Divulgar informação proveniente de diferentes fontes de
cultura, sob variadas formas:
apoiar e intensificar a consecução dos objetivos
educativos como esboçados nas finalidades do currículo
escolar;
desenvolver e sustentar nos utilizadores o hábito e o
prazer da leitura e da aprendizagem, bem como o uso
dos recursos da biblioteca ao longo da vida;
tornar oportunas as vivências para a produção e uso da
informação/conhecimento; para compreensão,
imaginação e entretenimento;
cooperar com as ações da escola a todos os estudantes
nos momentos de aprendizagem e de habilitação para
avaliar e usar a informação, a despeito das variadas
formas, suportes e meios de comunicação, incluindo a
sensibilidade para bem utilizar formas de comunicação
com a comunidade onde estão inseridos;
Desenvolver o espírito crítico dos alunos

da 11 de Fevereiro

Facilitar o acesso à informação e cultura;
Desenvolver o espírito crítico e a imaginação dos alunos;
Divulgar informação proveniente de diferentes fontes de
cultura, sob variadas formas

Celebração de S. Valentim
Visualização de um filme temático

Assistentes operacionais
Equipa da BE

14 de Fevereiro

20 euros

custos

Promover o gosto pela leitura e as literacias;
Integrar a Biblioteca nas práticas pedagógicas dos
professores;
Formar o utilizador da Biblioteca e implicar os
professores neste processo;
Promover o gosto pela leitura
Promover a literacia da informação;
Integrar a Biblioteca nas práticas pedagógicas dos
professores;
Formar o utilizador da Biblioteca e implicar os
professores neste processo;
Promover o gosto pela leitura, organizando actividades
que permitam encorajar, de forma proveitosa, a
participação, os tempos livres de todos os potenciais
utentes, principalmente dos alunos;
Promover a educação pela arte.
Proporcionar momentos de fruição artística a toda a
comunidade.
Divulgar as Artes na/da ESCA.
Desenvolver a capacidade de relacionar os
conhecimentos adquiridos e de os utilizar em novas
situações.
Estimular a participação dos alunos nas iniciativas de
divulgação das Artes e da escola

Semana da Leitura

Departamento de Línguas
17 a 21 de Março
e Comunidade Educativa

Departamento de Línguas
Promoção do Dia Mundial do Livro

Oradores
convidados
Promoção de palestras e workshops com a participação
de entidades de renome no campo das artes visuais.

23 de Abril

Coordenadora da BE
Convidados/oradores

/artistas

Departamento
Expressões

Ao longo do ano
20 euros
de letivo

Biblioteca

Formar utilizadores em TIC

Formação de utilizadores em TIC

Biblioteca
Equipa da BE

Ao longo do ano
letivo

Gerir a BE

Elaboração e atualização das normas de utilização gerais
da BE

Equipa da BE
Coordenadora da BE
Direção Executiva

1ºperíodo

Departamentos
Comunidade Educativa

Ao longo do ano
letivo

Reforçar o acervo da BE

Avaliar a BE

Divulgar informação sobre a BE

Ofertas de livros, DVDs e revistas
Aquisição de livros
Aquisição de DVDs
Aquisição de revistas
Instalação de software na BE para recolha de
evidências/levantamento estatístico
Elaboração de relatórios sobre o funcionamento dos
serviços da BE, índices de leitura e literacia dos alunos.
Elaboração do Relatório Anual de Auto – Avaliação.
Avaliação do Domínio B
Actualização e dinamização do Blogue e site da BE.
Participação na lista de difusão da RBE.

Não está prevista
despesa

Equipa da BE
Assistentes operacionais
Ao longo do ano
Coordenadora da BE
letivo
Docentes
Alunos
Equipa da BE
Ao longo do ano
Assistentes operacionais letivo

