PLANO DE ATIVIDADES
2019/20

DOMÍNIO A- CURRÍCULO, LITERACIAS E APRENDIZAGENS
OBJETIVOS

ATIVIDADES

Apoiar o
currículo e
intervir na ação
pedagógica
Promover a
articulação
curricular

1
2

P
1
M

Ac
2
BE

DINAMIZADOR

PÚBLICO ALVO

DATA

RECURSOS

ORÇAMENTO

Desenvolvimento do projeto Construir
s@beres na Biblioteca Escolar.
Sessões de pesquisa, produção de textos
multimodais.

Professora Bibliotecária
Docentes de Apoio ao
Estudo; equipa da BE

Alunos do
5.º ano

Ao longo
do ano

Sessões de leitura para comemorar o Dia da
Alimentação com enfoque na temática
desperdício zero.

Equipa da BE
Educação para a Saúde
Docentes de Português

Alunos do
5.º ano

16 e 17/10

Computadores
Tablets;
documentos
impressos e
digitais; apps
Tablets
Computadores
Biblioteca Digital
do PNL

Financia
mento
”Ideias
com
Mérito”
-

Realização de um trabalho de pesquisa
subordinado a um tema curricular em
articulação com a disciplina de História.

Equipa da BE
Luz Sampaio
Cândido Araújo

Alunos do
9.º ano

Janeiro

-

Realização de trabalhos de pesquisa
subordinado a temas curriculares em
articulação com a disciplina de Português e
HGP.
Dia da Cultura Científica.
Exposição”Quem sou eu?” e concurso
sobre cientistas e inventores famosos.

Equipa da BE
Docentes de Português
e de HGP

Alunos do
5.º ano

Janeiro
Maio

Equipa da BE
Docente de Ciências

Alunos do
2.º e 3.º
ciclo

de 25 a
29/11

Computadores
Documentos
impressos e
digitais
Computadores
Documentos
impressos e
digitais
Computadores
Livros
Revistas

Apoio aos alunos na execução de trabalhos
de pesquisa com a indicação de recursos
impressos e digitais.

Equipa da BE

Alunos do
2.º e 3.º
ciclo

Ao longo
do ano

Livros temáticos

-

Colaboração com os docentes no apoio à
organização e desenvolvimento de
atividades curriculares na biblioteca .

Equipa da BE
Docentes das
diferentes áreas
curriculares

Alunos do
2.º e do 3.º
ciclo

Ao longo
do ano

Computadores
Livros
DVD

-

-

-

Plano de melhoria
Referencial “Aprender com a Biblioteca Escolar”

1

Formar para as
literacias da
informação e dos
média.

Formação de utilizadores.
Localização dos documentos e
funcionamento da BE.

Equipa da BE

Alunos 5.º
ano

7 a 10/10

Guia do utilizador
Computadores

10€

Formação da equipa da BE e outros
docentes sobre utilização de ferramentas
digitais: Nearpod, Padlet, Genially entre
outras.

Professora Bibliotecária

Docentes

13 e 27 de
Novembro
Fevereiro

Computadores
Apps

-

Sessões formativas para alunos sobre a
utilização de ferramentas digitais de apoio à
elaboração de trabalhos - Padlet; Genially;
Word Art; Google Drive; Powtoon e outras.

Professora Bibliotecária

Alunos do
5.º, 7.º e 8.º
anos

2.º período

Computadores
Tablets
Apps

-

Professora Bibliotecária
Docentes de português

Alunos do
6.º ano

março/
abril

Computadores,
revistas, jornais

-

Professora Bibliotecária
Docente de TIC

Alunos do
8.º ano

11/02

Computadores
Site da Seguranet

-

Professora Bibliotecária
Docente de Cidadania e
Desenvolvimento e
Português
Convidado

Alunos do
7.º ano

Janeiro

Computadores
Notícias e
Imagens da
internet
Ferramentas
digitais

-

Realização da atividade “Jornalista por um
dia” inserida no referencial “Aprender com
a Biblioteca Escolar.”

x

"Juntos por uma Internet melhor"
Atividades para comemoração do Dia Da
Internet Segura.
Desenvolvimento de atividades de
promoção das literacias dos media. Formar
para o uso crítico dos conteúdos dos media
em articulação com a disciplina Cidadania e
Desenvolvimento..

x

2

DOMÍNIO B- LEITURA E LITERACIAS
OBJETIVOS

Fomentar o gosto
pela leitura e o
prazer de ler
Criar um ambiente
e uma cultura da
leitura na escola e
comunidade.

ATIVIDADES

PM

DINAMIZADOR

PÚBLICO- ALVO

DATA

RECURSOS

ORÇAMENTO

Desenvolver o projeto aLer+ de acordo com a
planificação.

Equipa da BE

Alunos do 1.º,
2.º e 3.º ciclos

Ao longo
do ano

Computadores
Obras literárias

-

Projeto Viajar nas histórias - Sessões de
leitura seguidas de atividades.

Alunos do préescolar

2.º período

Livros

-

Dinamização do Concurso Nacional de
Leitura municipal.

Professora
Bibliotecária
Educadoras
Professora
Bibliotecária

Alunos do 2.º e
3.º ciclo

Obras literárias

80€

Apoio aos docentes na realização de oficinas
de escrita, tendo por base um conjunto de
estratégias e técnicas de escrita.

Equipa da BE
Docentes de
Português

Alunos do 7º
ano

11 de
dezembro
11 e 12 de
fevereiro
2.º período

Tablets
Computadores

-

Dinamização da Semana da Leitura.

Equipa da BE
Docentes

Todos os ciclos
de ensino

9 a 13
março

10€

Aconselhamento e sugestões de leituras aos
alunos.

Equipa da BE

Alunos do 2.º e
3.º ciclo

Ao longo
do ano

Computadores
Livros de poesia
Cartazes
Obras literárias

Organização das Olimpíadas da Leitura.

José Castro; Luz
Peixoto; Ângela
Coimbra
Equipa da BE

Alunos do 1.º,
2.º e 3.º ciclos

Ao longo
do ano

Obras literárias

-

Docentes e
alunos do 2.º e
3.º ciclo

Ao longo
do ano

Livros de
diferentes áreas

-

Alunos do 2.º e
3.º ciclo

Trimestral

Exposição de livros (novidades, da mesma
temática e obras relacionadas com temas do
currículo, ...)
x
Promover, pelo menos, uma visita das
turmas do 5.º ao 9.º ano à Biblioteca
acompanhados pelos docentes para fazer
empréstimos domiciliários e leituras
presenciais.

Ac
BE

Equipa da BE
Docentes de
Português

-

curriculares
Livros
DVD

-

3

x

Professora
Bibliotecária
Docente de
Português

Alunos do 7.º
ano

2.º e 3.º
períodos

Livros
Tablets
Computadores
Apps

-

Equipa da BE

Alunos do 1.º,
2,º e 3.º ciclos

Ao longo
do ano

Computadores
Livros

-

Professora
Bibliotecária

Comunidade
educativa

Trimestral
mente

-

-

Realização da Feira do Livro.

Equipa da BE

Livros

-

Apoio e dinamização da fase final das
Olimpíadas da Leitura.

Professora
Bibliotecária
Equipa da BE
Equipa da BE
Luísa Costa

Alunos do 2.º e
3.º ciclos
Alunos do 3.º e
4.º ano e do 2.º
e 3.º ciclo
Alunos do 1.º,
2.º e 3.º ciclos.

Livros

60€

Obras literárias

-

Apoio e cooperação, no decurso do plano de
melhoria, com os docentes de português no
desenvolvimento de projetos de leitura das
turmas do 7.º ano e monitorizar a sua
implementação.
Difusão de sugestões críticas de leitura
efetuadas pelos alunos no
blogue Livros à solta.
Turma aLer+ - divulgação à comunidade
educativa da turma + leitora.

Elaboração de fichas de verificação da leitura
para as Olimpíadas de Leitura.
Apoiar os alunos
que revelem
dificuldades na
fluência da leitura.
Treinar e
aprofundar a
competência leitora

x

Junho

Tutorias de leitura – Apoio aos alunos na
superação das dificuldades na leitura.

Elvira Magalhães

Alunos do 2.º
ciclo

Ao longo
do ano

Um aluno com supervisão - atividade mensal
de leitura e compreensão de artigos da
revista Visão Júnior.

Maria de Jesus
Fernandes

Alunos do 2.º
ciclo

Ao longo
do ano

Clube do livro do mês - atividade mensal de
leitura, análise e compreensão da leitura de
obras literárias.

Professora
Bibliotecária

Alunos do 2.º e
3.º ciclo

Ao longo
do ano

Livros
Revistas
Computadores
Revista Visão
Júnior
Computadores

-

Obras literárias
Computadores/
tablets

-
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DOMÍNIO C- PROJETOS E PARCERIAS
OBJETIVOS

ATIVIDADES

PM

Envolver e mobilizar
os pais e famílias
para participação
em projetos e
atividades

Receção aos pais no sentido de incentivar e
sensibilizar para o uso da biblioteca e
participação em eventos de leitura.
Informação sobre o funcionamento e
horário.
Envio de informação aos pais dos alunos do
5.º ano dos endereços eletrónicos do site,
blogue e facebook e convite por escrito para
a participação em eventos de leitura.
Recital Aler+ no Natal
Declamação de poesia por alunos, familiares
e docentes.

(Sobre)Mesa de leituras
Recital de poesia e música pelos alunos com
a participação dos familiares e docentes.

Promover e
participar em
projetos e iniciativas
de parceria interna
e externa

Comemoração do Mês Internacional da
Bibliotecas Escolares :
Concurso de marcadores de livros;
Lançamento do programa de Monitores da
BE;
Criação de nuvens de palavras.
Realização de espetáculos teatrais em
parceria com o Clube de Teatro e integrada
no projeto aler+.

Ac
BE

DINAMIZADOR

PÚBLICO- ALVO

DATA

RECURSOS

ORÇAMENTO

x

Equipa da BE

13/09
19/10

Guia do utilizador

10 €

x

Equipa da BE

Pais e
encarregados
de educação
dos alunos 5.º
ano
Pais e
encarregados
de educação
dos alunos 5.º
ano
Alunos do 5.º
6.º ano

Janeiro

-

-

13/12

Livros de poesia

-

Alunos do 2.º e
3.º ciclo
inscritos

13/03

Livros de poesia

-

Alunos do 2.º e
3.º ciclo

outubro

Cartaz
Ferramentas
digitais
Livros

-

Alunos do Clube
de Teatro

13 de
dezembro
abril

Computadores
Peças de teatro
Adereços

-

Professora
Bibliotecária;
Conceição
Esteves; Clara
Ramos
Professora
Bibliotecária,
Ângela Coimbra;
Conceição
Esteves; Clara
Ramos
Equipa da BE

Coordenadora do
Clube de Teatro
Professora
Bibliotecária

5

Participação na iniciativa Miúdos a votos.
Quais os livros mais fixes?

Equipa da BE

Alunos inscritos

outubro
janeiro
fevereiro

Livros,
Computador
App de gravação

Participação no projeto Navegar com a
Biblioteca Escolar, promovido pela RBE

Equipa do Projeto
Construir s@beres
na Biblioteca

Alunos do 5.º
ano

2.º período

40€

Atividade Barrigada de Histórias em parceria
com o Instituto da Comunidades Educativas.

Dra. Andréa
Duarte
Professora
Bibliotecária
Educadoras
Equipa da BE
Docentes de
HGP/ História e
Português
Professora
Bibliotecária
SPO

Alunos do préescolar

De 9 a 13
de março

Livros sobre a
temática, sites,
ferramentas
digitais
Livros para o préescolar.

Alunos do 6. e
9.º ano

De 23 a 1
de maio

-

Alunos do 4.º
ano

Junho

Livros
Artefactos
Trabalhos dos
alunos
Computadores
Tablets

Apoio nas atividades do projeto Ciberculture
integrado no Erasmus+

Equipa da BE
Docentes
responsáveis pelo
projeto

Alunos do 3.º
ciclo

Ao longo
do ano

Computadores
Documentos
impressos

-

Participação nas atividades do projeto da
RBEB “Escritores do Minho - Jorge Sousa
Braga.”

Rede de
Bibliotecas
Escolares de
Braga
Equipa da BE
Docentes

Alunos e
professores

2.º período

Livros de poesia

-

Participação nas reuniões concelhias.

Coordenadora
interconcelhia
Professora
Bibliotecária

-

Ao longo
do ano

-

-

Exposição “25 de Abril” dos trabalhos dos
alunos em articulação com os docentes de
História, HGP e Português.
Atividade de integração - visita à Biblioteca
Escolar e outros espaços da escola dos
alunos do 4.º ano. Sessões de leitura.

x

20€

60€
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DOMÍNIO D- GESTÃO DA BIBLIOTECA ESCOLAR
OBJETIVOS

Dar visibilidade às
ações das BE.
Gerir recursos
humanos, materiais
financeiros
necessários à gestão
e valorização da BE.

ATIVIDADES

PM

Ac
BE

DINAMIZADOR

PÚBLICO- ALVO

DATA

RECURSOS

ORÇAMENTO

Participação nas estruturas e nas equipas
pedagógicas do agrupamento.

Professora
Bibliotecária

Comunidade
educativa

Ao longo
do ano

-

-

Elaboração do Plano de Atividades da
Biblioteca.

Professora
Bibliotecária

Comunidade
educativa

setembro

-

Catalogação e indexação do novos
documentos da BE Mosteiro e Cávado e
Merelim S. Paio e registo do fundo
documental da BE de Merelim S. Pedro.

Ana Mendes
Luzia Bastos

-

Ao longo
do ano

Computador
Modelo de
avaliação da BE
Sistema GIB
Computador

Inscrição no sistema GIB dos novos
utilizadores; atualização de dados dos
restantes utilizadores. Gestão dos
empréstimos.

Carla Coelho
Isabel Oliveira

Comunidade
educativa

setembro

Sistema GIB
Computador

-

Revisão do Regulamento da Biblioteca e do
empréstimo de tablets.

Professora
Bibliotecária

Alunos e
docentes

setembro

Regulamento da
BE

-

Equipa da BE

Alunos
Docentes

Ao longo
do no

Sistema GIb
Computadores

-

Preenchimento da Base de Dados.

Equipa da BE

-

Computador

-

Elaboração do plano de melhoria e relatório
de execução a submeter de 8 de junho a 17
julho de 2020.

Professora
Bibliotecária
Conceição
Esteves

-

outubro
junho
novembro
julho

Sistema de
informação da
RBE

-

Disponibilização de recursos digitais e
digitalizados no site da BE de apoio ao
currículo.

Professora
Bibliotecária

Comunidade
educativa

Ao longo
do ano

Site das BE

-

Prestação de serviços de empréstimo
presencial, domiciliário e de e-books.

Desenvolvimento,
organização, difusão
e uso da coleção

329€

7

Elaboração do Boletim informativo.

Professora
Bibliotecária e
Maria de Jesus
Professora
Bibliotecária

Docentes e
alunos

Organização das "Malas viajantes" para as
escolas do pré-escolar e do 1.º ciclo.

Equipa da BE

Empréstimo de kits de leitura orientada para
salas de aula e outros documentos para
espaços da escola.

Equipa da BE

Avaliação da coleção.
Seleção, com a colaboração dos
departamentos, dos documentos a adquirir.
Atualização do fundo documental.

Professora
Bibliotecária
Docentes

Manutenção do site e dos blogues do
projeto aLer+ e da Biblioteca Escolar.

janeiro/
abril /
junho
Ao longo
do ano

Computador

-

Sites e blogues

-

Escolas do préescolar e 1.º
ciclo
Docentes
Alunos do 2.º e
3.º ciclo

Outubro

Livros

-

Ao longo
do ano

Kits de leitura

-

Docentes do
agrupamento

Ao longo
do ano

-

200€

Docentes e
alunos

A professora Bibliotecária
Ernestina Pinheiro
Aprovada em Conselho Pedagógico de 16/10/2019
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