PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DA BIBLIOTECA ESCOLAR
PROPOSTA

2013/2014
NUMETAÇÃ

DOMÍNIOS
DO PE

ATIVIDADES

OBJETIVOS

RESPONSÁVEIS

DATA

LOCAL

DESTINATÁRIOS

RECURSOS

ESTIMATIVA
ORÇAMENTAL

O DAS
ATIVIDADES

PM
Comemoração do “Mês
internacional
das
bibliotecas escolares e
Dia
nacional
das
Bibliotecas Escolares”:
-Sessões de formação de

A,B,D

A,B,D,E

utilizadores da BE e de
incentivo à leitura (sorteio de
um livro por turma);
-Escrita criativa – livro
“Escrita a várias mãos”;
-Encontro com poetas
declamadores de poesia,
-Apresentação/divulgação da
história do livro e das
bibliotecas.

Feira do livro usado
-Recolha de livros usados
junta da comunidade
educativa;
-Exposição e venda de livros.

 Promover a Biblioteca
escolar como espaço
de cultura, ciência e
arte;
 Realizar sessões, nas
turmas, para divulgar a
história do livro e das
bibliotecas;
 Proporcionar um
Encontro com
declamadores de
poesia.
 Envolver os alunos na
construção de um livro.
 Incentivar os alunos a
frequentarem mais e
melhor a BE.

 Educar
para
a
solidariedade cultural;
 Promover
o
gosto
pelos livros.

“Palavras com música”
-Leitura dialogada de textos;
-Declamação de poesia com
música;
-Recital de música (alunos)

a expressão
oral e escrita em Língua
Materna.
- Envolver a comunidade
nos projetos da BE.

A,B,D

Sessões de formação de
utilizadores da BE

 Dar
formação
no
âmbito dos utilizadores
da BE;

A,B,D,E

Participação no concurso
de escrita – contos de
Natal

A,B,D

.Valorizar

 Fomentar o gosto pela
escrita criativa,
 Promover o
envolvimento dos

25,00€
Total: 25,00.€

BE
Departamento
s curriculares
Diretores de
turma

Cartazes
Oferta para o
convidado

Mês de
outubro
(25 de
outubro)

BE

BE
Departamento
de Línguas
ET – 3º ciclo
Pais/EE

Feira de S.
Martinho
9 de nov.

BE
Sala do aluno
Salas de aula

Todos os alunos do
Agrupamento

1

Fotocópias e
cartazes
Sala do aluno

------

Comunidade
educativa

2

Alunos dos1º, 2º e
3º ciclos e
comunidade
educativa

Aparelhagem
sonora e
microfone
fotocópias e
diplomas

20,00€
Total: 20,00€

3

4

Feira de S.
Martinho
9 de nov.

BE

BE
Diretores de
turma

Durante o mês
de novembro

BE

Alunos do 5º ano

Projetor
multimédia

--------

BE/BLCS
Grupo
disciplinar de
português

Ao longo do 1º
período

EB 2,3

Alunos dos 2º e 3º
ciclos

_____

Sem custos

5

1




A,B,D,E

Participação no concurso
concelhio:
“Ilustração de autores da
LP




alunos em atividades
concelhias;
Projetar o
agrupamento para o
exterior
Promover a articulação
curricular;
Conhecer e valorizar
os
escritores
portugueses;
Contribuir
para
a
formação de mais e
melhores leitores

PNL

BE/ BLCS
Grupos de
Português,
PNL e
EV

Durante os 1º
e 2º períodos

BE/BLCS
Salas de aula

??
A BE ainda não
definiu

Papel
Materiais de
pintura

10,00€
20,00€

6

Total: 30,00€

2º Período
Semana da Leitura
“Feira do livro”
2º/3ºciclos
-Escrita criativa
-Feira do livro
-Encontro com um escritor
-Declamação de poesia
-Dramatização de textos
-Sorteio de livros pelas
turmas
JI/1ºciclo:
A,B,D

A,B,D,E

- Visita de um escritor
- A minha avó/mãe/pai/
conta-nos uma história
- Articulação entre a EB1/JI:
- Dramatizações,
- Já sei ler – Conto uma
história (alunos 1ºCiclo)
Leitura
de
textos,
dramatizações,
hora
do
conto
realizada
por
convidados, ilustrações e
exploração de histórias na
biblioteca virtual.
Participação na 3ª edição
do “Concurso Concelhio
de Leitura
Braga a Ler +”

 Promover a leitura, a
escrita e a oralidade.
 Promover o Livro.
 Proporcionar o contato
com escritores.
 Formar
mais
e
melhores leitores.
 Proporcionar um bom
relacionamento
interpessoal
 Partilhar
ideias
e
sentimentos
 Enriquecer horizontes
culturais
 Promover a articulação
entre o a escola e a
família

 Incrementar os índices
de leitura;
 Formar
leitores
autónomos e críticos.
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Diplomas;
Livros;
Cartolinas;
Fotocópias;
cartazes
Custos com
Escritores
Convidados

BE
Departamento
s de:
Línguas
Pré-escolar
1º ciclo

BE/ BLCS
Grupo de
Português
Docentes do
1º ciclo

Total: 160,00€

7
De 17 a 21 de
março

2º período

BE (ou sala
específica)

BE/ BLCS

Todos os alunos do
agrupamento

Alunos dos 1º (3º e
4º anos) e 2º ciclos

Fotocópias
diplomas
prémios
Transporte (táxi)

100€
Total: 100,00€

8

2

3º Período

A,B,D

“Dia mundial do livro”
-Leitura de um texto na
primeira aula de todas as
turmas;
-Escrita criativa/ilustração
sobre o livro;
- Encontro com um autor de
literatura infantil (1º ciclo)
- Oferta de livros aos
melhores leitores da BE.

 Conhecer e valorizar os
nossos escritores;
 Motivar para a leitura;
 Proporcionar
o
encontro com autores da
literatura portuguesa..

BE
Departamento
s de: Línguas
Pré-escolar
1º ciclo

23 de abril

BE

Todos os alunos do
agrupamento

Ao longo do
ano

Sala de aula

Ensino Pré-escolar
1º ciclo e 5º ano

Fotocópias,
cartazes
Oferta à
contadora de
histórias e ao
escritor

30,00€
Total: 30,00€

9

Ao longo do
ano
A,B,C,D

A,B,D,E

A,B,D,E

A,B,D

“Projeto SOBE”
Saúde oral Bibliotecas
Escolares

“Um Escritor por mês - Um
Poema por Semana

Formação de um grupo de
teatro

Construção da Biblioteca
Digital

.Desenvolver a
articulação curricular;
.Promover a partilha de
saberes.
 Conhecer e valorizar
os escritores
Portugueses;
 Promover a
participação dos
alunos nas atividades
da BE;
 Formar leitores
críticos.
 Envolver todos os
alunos nas atividades
da BE.
 Desenvolver a
autonomia e a
comunicação
 Motivar os alunos para
interagirem com a BE.
 Proporcionar diferentes
formas de trabalhar
textos.
 Disponibilizar serviços
e recursos da biblioteca
ao utilizador online;
 Disponibilizar
novos
recursos
didáticos
/pedagógicos;
 Permitir o acesso à
informação
e
ao
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BE
PES

BE
Grupo de
Português
PNL

BE
Prof.
Margarida
Castro
Grupo de
Português

BE
Departamento
s curriculares

Todos os
meses do ano
letivo

Fotocópias
cartazes
BE
Salas de aula

10

Kit oferta PNL

10,00€
Total: 10,00€

Alunos dos 2º e
3º ciclos

Durante o ano
letivo

BE/outros espaços
Da escola

Todos os alunos da
escola

Ao longo do
ano

Página e Face
book da BE
Site de apoio ao
estudo

Toda a comunidade
educativa

11

Fotocópias,
cartazes

10,00€
Total: 10,00€

12

13
-----------

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

3

conhecimento
sem
restrições de espaço ou
tempo;
 Motivar o utilizador
para as aprendizagens e
o conhecimento.

A,B,D

A,B,D

A,B,D,E

“Oficinas de escrita”

Sessões de incentivo à
Leitura (alunos)

Sessões de
motivação/incentivo à
leitura (Encarregados de
Educação do Pré-escolar e
1º ciclo)

 Comemorar efemérides
em articulação curricular;
 Desenvolver
competências de literacia;
 Promover
o
enriquecimento cultural e
artístico.
 Fomentar o gosto pela
leitura e pelo livro;
 Formar mais e
melhores leitores.
 Sensibilizar os alunos
para frequentarem mais e
melhor a BE.
 Desenvolver a
cidadania.
 Sensibilizar os Pais/EE
para a importância
incentivarem os
filhos/educandos para a
leitura.
 Sensibilizar os Pais/EE
para a importância de
acompanharem as
crianças na leitura dos
livros do PNL.
 Oferecer livros para
incentivar os Pais/EE
para a leitura
 Desenvolver a
cidadania.
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BE
Departamento
de Línguas
PNL

Ao longo do
ano

BE

2º e 3º ciclos

BE
Diretores de
turma

Ao longo do
ano

Salas de aula
BE

Todos os alunos do
agrupamento

BE
Docentes do
Pré-escolar e
do 1º ciclo

Ao longo do
ano

Escolas do 1º ciclo
e Pré-escolar

Pais/EE dos alunos
do Pré-escolar e 1º
ciclo

Papel
de
cenário,
Cartolinas
Marcadores
(12x3)
Impressões a
cores
1 resma de
papel

25, 00€
Total: 25,00€

Histórias
CD(s)
Projetor
Multimédia

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

Livros
oferecidos pela
comunidade

14

15

--------

16

4

Noites de sexta-feira
“Sextas com mais Sabor”

B,C,D,E

A,B,D,F

Apresentação da BE:serviços
e recursos;
Sarau
cultural
(música,
recitação
de
poesia,
dramatizações…)
Sessão
de
sensibilização/esclarecimento
sobre tema de interesse;
Divulgação à comunidade dos
trabalhos/atividades
desenvolvidas pelos alunos ao
longo do ano.

Formação de utilizadores da
BE
“ O uso do Catálogo”

 Promover a partilha de
valores e
conhecimentos;
 Envolver, ativamente,
os encarregados de
educação
na
vida
escolar
dos
seus
educandos;
 Proporcionar
momentos de convívio,
lazer e de reflexão;
 Estreitar
os laços
entre a escola e a
comunidade.
 Promover
uma
cidadania saudável

 Dar
formação
no
âmbito do uso do
catálogo.
 Promover o gosto de
frequentar
as
Bibliotecas.
 Contribuir
para
desenvolver o gosto
pela cultura
Literária

BE
Departamento
s curriculares
Associação de
Pais
Juntas de
freguesia
Direção
Guias de
Portugal

Projetor
multimédia
75, 00€
Total: 75,00€
Cartazes
Papel
Impressões
Panfletos

Ao longo do
ano – uma vez
por período;
1ºp – 29 de
novembro
2ºP – 28 de
fevereiro

BE

Comunidade
Educativa

17

3ºP – 30 de
maio

BE/BLCS/Coor
denadora
Concelhia das
BE

Ao longo do
ano

BE

Alunos do 9º ano

Computadores
--------

18

Teresa Pinto
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