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PLANO ANUAL DE TRABALHO/ATIVIDADES
A – Currículo, literacias e aprendizagem
Indicadores
A.1 Apoio ao
currículo e
formação para
as
literacias da
informação e
dos média.

Atividades
Articulação com a direção e as estruturas de coordenação educativa e
supervisão pedagógica as possibilidades de trabalho com a BE.
Participação nos núcleos de decisão pedagógica e em atividades de
planeamento, de forma a integrar e explorara as possibilidades de
trabalho e de intervenção da BE.

Intervenientes

Calendarização

Equipa da BE

1º período

Ao longo do ano
letivo

Promoção de ações de formação de utilizadores da BE.
Promoção de atividades de articulação curricular com os
Departamentos/áreas disciplinares/titulares de turma nomeadamente a
pesquisa bibliográfica e a elaboração de trabalhos que envolvam os
recursos da BE.
Promoção do trabalho articulado com os docentes, com vista ao
planeamento e ensino contextualizado das literacias da informação e
dos média nos objetivos e programas curriculares.
Promoção de processos de trabalho colaborativo.
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Elaboração de listas bibliográficas de apoio aos projetos desenvolvidos
pelas áreas curriculares disciplinares e não disciplinares.
Promoção do desenvolvimento de valores e atitudes indispensáveis à
cidadania e à aprendizagem ao longo da vida.
Reforço da utilização de guiões e outros materiais de apoio à pesquisa
e utilização da informação pelos alunos disponibilizados pela BE.

Equipa da BE
Professores
OTE

Ao longo do ano
letivo

Apoio a programas de recuperação de dificuldades de aprendizagem,
Avaliação dos processos e das aprendizagens com a colaboração do
professor.
A.2 Uso das
tecnologias e
da Internet
como
ferramentas de
acesso,
produção
e comunicação
de informação e
como
recurso de
aprendizagem.

Formação de utilizadores nas tecnologias, ambientes e ferramentas
digitais e em linha.
Manutenção e enriquecimento da plataforma Moodle

Ao longo do ano
letivo

Manutenção do estado das redes, equipamentos e software existentes
na BE.
Recolha, organização e difusão de materiais relacionados com os
temas e necessidades formativas dos docentes.
Aperfeiçoamento da apresentação e dos conteúdos e diversificação da
forma de difusão dos materiais produzidos.
Produção e partilha de materiais para a formação com outras escolas e
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BE.
Formação de docentes e da equipa da BE na área da literacia da
informação.
Fomento de um plano articulado e progressivo para o desenvolvimento
das competências de informação.

Produção de materiais informativos e de apoio adequados à utilização
da Internet.

B - Leitura e Literacia
Indicadores
B.1 Criação e
promoção da
competência
leitora e de
hábitos de
leitura.

Atividades

Intervenientes

Calendarização

Equipa da BE

Ao longo do ano
letivo

Fomento de um ambiente acolhedor propício à leitura em diferentes suportes.
Atualização do plano de recursos de leitura de acordo com os interesses e
necessidades curriculares dos utilizadores.
Orientação dos alunos nas escolhas de leitura escolar e recreativa.

Coordenadora do
departamento de
línguas

Disponibilização de material livro e não livro para utilização nos diversos
espaços da escola.
Clube de
Biblioteca Escolar
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Difusão de novidades editoriais através do boletim e do blogue da BE.

Jornalismo

Visitas dos elementos da equipa à Biblioteca Municipal (BM) e a livrarias para
conhecimento de novidades editoriais.

Promoção d a leitura através de:
- Leitura em voz alta;
- Leitura partilhada;
- Contratos de leitura;
- Audição de leitura;
- Concursos locais e regionais de leitura;
- Concurso Nacional de Leitura;
- Visitas de estudo a bibliotecas e museus;
- Ciclos de cinema que tenham por base a leitura de obras literárias.

B.2 Atividades e
projetos de treino
e melhoria das
capacidades
associadas à
leitura.

Coordenação do Concurso Nacional de Leitura (PNL).
Equipa da BE
Promoção de “Encontro com…” (Convite a escritores, cientistas, etc).
Criação de uma rubrica no jornal escolar com recomendações de leitura.
Dinamização da Semana da leitura.
Divulgação mensal das novidades editoriais, das novas aquisições, dos livros
mais lidos e dos melhores leitores do mês.

Ao longo do ano letivo
Coordenadora do
departamento de
línguas

Clube de
Jornalismo

Dinamização do Clube de Leitura em voz alta.
Dinamização de atividades de leitura que envolvem a família em colaboração
com a Educação para a Cidadania.
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Dinamização de atividades no domínio da leitura em parceria com a Biblioteca
Municipal e Bibliotecas Escolares do Concelho.

C – Projetos e parcerias
Indicadores

Atividades

C.1
Desenvolvimento
de atividades e
serviços
colaborativos
com outras
escolas/
bibliotecas.

Dinamização de atividades em parceria com a Biblioteca Municipal e Bibliotecas
Escolares do Concelho.
Partilha de infraestruturas, apoio técnico e serviços em rede de modo a
racionalizar e rentabilizar os meios disponíveis.

Intervenientes

Calendarização

Equipa da BE
Clubes e Projetos
Coordenadores
de
departamento

Participação em reuniões concelhias e interconcelhias promovidas pela RBE,
BM e SABE.

Ao longo do ano
letivo
C.2 Participação
em projetos e
parcerias com
entidades
exteriores à
escola.

Desenvolvimento de atividades em parceria com diferentes entidades: câmaras
municipais, bibliotecas, museus, arquivos, empresas, fundações, associações,
outras.

Equipa da BE
Alunos

Apoio à escola na articulação com o município e com outras organizações,
contribuindo para a interação da escola com a comunidade.
Apoio a projetos de âmbito regional, nacional e internacional.
Contributo em ações que projetam a escola na comunidade.
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C.3
Envolvimento e
mobilização
dos pais,
encarregados
de educação e
famílias.

Dinamização de atividades que envolvem a família em colaboração com a
Educação para a Cidadania.

Equipa da BE
Alunos

D – Gestão da Biblioteca Escolar
Indicadores

D.1 Recursos
humanos,
materiais e
financeiros
adequados às
necessidades de
gestão,
funcionamento e
dinamização da
biblioteca
escolar.

Biblioteca Escolar

Atividades
Divulgação junto dos órgãos de administração e gestão os resultados da
avaliação como registo justificativo de eventuais alterações na BE.
Manutenção dos elementos que fazem parte da equipa da BE.

Intervenientes

Equipa da BE
Diretor
Órgão de
Gestão

Calendarização

Ao longo do ano
letivo

Frequência de ações de formação pelos elementos da equipa da BE.
Apresentação de candidaturas a programas específicos.
Flexibilização das condições de acolhimento e do espaço da BE.
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D. 2 Integração e
valorização da
biblioteca
na escola.

Integração no projeto educativo, no regulamento interno e no plano de
atividades da escola.
Acompanhamento dos projetos e atividades educativas e curriculares.
Disponibilização de um horário contínuo que possibilita o acesso dos
utilizadores em horário letivo e extra letivo para realização de atividades
escolares ou de lazer.
Aplicação do modelo de avaliação da RBE.
Inclusão da avaliação da biblioteca na avaliação interna e externa da escola.

Equipa da BE

Ao longo do ano
letivo

Colaboração com os departamentos curriculares, os conselhos de turma,
integrando as suas planificações e contribuindo na respetiva operacionalização
com as turmas.
Apoio à Educação para a Cidadania (oferta complementar de escola), ajudando
à formação integral dos alunos nas áreas culturais, artísticas e científicas.
Colaboração com os serviços de apoio individualizado e educativo,
enriquecendo os planos de trabalho da educação especial e de
desenvolvimento das aprendizagens dos alunos.
Cooperação com os serviços no apoio, recuperação e integração de alunos alvo
de medidas corretivas e disciplinares.
Participação na ocupação de tempos escolares derivados à ausência de
professor, colaborando na concretização de atividades de substituição.
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D.3
Desenvolvimento
, organização,
difusão
e uso da coleção.

Execução da “Política de Desenvolvimento da Coleção”.
Enriquecimento da coleção (monografias, publicações periódicas e material não
livro) mediante as propostas dos docentes dos diferentes departamentos e
projetos.
Elaboração de estatísticas da frequência da BE por áreas funcionais, das
requisições domiciliárias e presenciais e da utilização dos recursos da BE.

Equipa da BE

Tratamento técnico do acervo: registo, carimbagem, classificação, catalogação
e indexação.
Disponibilização de um sistema de gestão bibliográfica automatizado.
Promoção do empréstimo domiciliário.
Divulgação através do boletim da BE das novas aquisições.
Divulgação e difusão da informação na página da escola, no blogue, nos
boletins bibliográficos, newsletter, jornal, facebook, exposições, guiões de
filmes.
Identificação dos pontos fracos da coleção e reforço das áreas com carências
identificadas.
Interação com os utilizadores através de jogos, webquests, quiz, aplicações de
storytelling, de forma a estimular a utilização dos recursos.
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EFEMÉRIDES
DOMÍNIOS

OBJETIVOS

CELEBRAÇÕES

ATIVIDADES

RECURSOS

INTERVENIENTES/
DESTINATÁRIOS
PARTICIPANTES

DATA

-Computador
- Formação de utilizadores
D
(7º ano EC)

- Projetor

- Equipa da BE

- Sala
Polivalente

-Alunos do 7º e
10º anos
-Professores

-Promover a
Articulação
Pedagógica

21

a
- Dia Europeu
das Línguas (26)

B

setembro

- Exposição

- Instalação

- Equipa da BE

- PPT

- Departamento de
Línguas

- Comunidade
Escolar
25

- PEPA

setembro
- Momento Musical
C
D

-Promover a
Articulação
Pedagógica

- Dia Mundial da
Música (1)

- Cartazes

- PEPA

- Computador

- Equipa da BE

28

- Formação de utilizadores
(7º ano EC)
- Projetor

- Comunidade
Escolar

a
2
outubro

Biblioteca Escolar
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Outubro

C

-Promover a
Articulação
Pedagógica

- Implantação da
República (5)

- Computador
- Apresentação de Powerpoint

- Educação para a
cidadania 9ºano

- Comunidade
Escolar

- Projetor

5
a
9

- Dia Mundial da
Alimentação (16)

- Fruta (maçãs)

- Equipa da BE

- Oferta de maçãs

- Computador

- Departamento de
Ciências Naturais

- Apresentação de Powerpoint

- Cartolinas

- Exposição de cartazes

- Fotocópias

outubro
- Comunidade
Escolar

-PES/ES

C

-Promover a
Articulação
Pedagógica

- Pequeno almoço saudável

- Folheto
informativo

12
- Assistentes
Operacionais
a

-Visionamento de filmes
- Power-Point
– Dia mundial
para a
erradicação da
pobreza e dos
sem abrigo (17)

16
- Apresentação de Powerpoint

- Educação para a
cidadania 9ºano
- CASA

D

-Promover a
Articulação
Pedagógica

Biblioteca Escolar

- Dia
Internacional da
Biblioteca

- Formação de utilizadores
- Exposição de cartazes

- Computador

- Equipa da BE

outubro
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C

Escolar (27)

- Mês
internacional da
Biblioteca
Escolar (29)

C

-Promover a
Articulação
Pedagógica

- Dia das bruxas
(31)

informativos

- Cartolinas

- Rota das Bibliotecas –
atividades com o grupo de
trabalho concelhio

- Fotocópias

- Centro escolar de
Vila Verde

-Comunidade
Escolar
26

- Power-Point
a
30

- Rota das Bibliotecas - Visita à
Biblioteca Joanina

- Mostra Bibliográfica

- Computador

- Equipa da BE

- Fotocópias

- PEPA

2

- Departamento de
Línguas

a

- Distribuição de marcadores

- Comunidade
Escolar

novembro

6

-Dia Mundial da
Diabetes (14)

C

- Apresentação de Powerpoint

-Promover a
Articulação
Pedagógica

-Computador

- Alunos

- Projetor

-PES/ES

- Fotocópias
- Dia
internacional
para a tolerância
(16)

Biblioteca Escolar

- Equipa da BE

-Visionamento de Filme sobre a
temática

- Powerpoint
- Folheto

novembro
9
Comunidade
Escolar
a

- Educação para a
cidadania 9ºano
13
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informativo

A
-Promover a
Articulação
Pedagógica

-Dia dos Direitos
Internacionais da
- Apresentação de PowerPoint
Criança (20)

C

novembro
- Computador

- Equipa da BE

- Comunidade
Escolar

- Projetor

16
a
20

- Equipa da BE

C

-Promover a
Articulação
Pedagógica

Biblioteca Escolar

-Departamento de
Ciências Naturais
- Semana da
- Palestras
Cultura Científica

- Computador

novembro
- Comunidade
Escolar

23
a

- Departamento de
Ciências Fisico Químicas

27
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30

C

-Promover a
Articulação
Pedagógica

– Dia mundial da
SIDA (1)

- Equipa da BE
- Palestras (11 de novembro)

- Computador

novembro

- PESES

a

- Departamento de
Ciências Naturais

4
dezembro

- Equipa da BE

A
C

-Promover a
Articulação
Pedagógica

- Dia da
declaração
universal dos
Direitos
Humanos (10)

-Projeção de Powerpoint
Direitos Humanos

- Computador

-PES/ES

- Projetor

-Departamento de
Ciências Sociais e
Humanas

-A mulher no mundo
- PowerPoint

- Educação para a
cidadania 9ºano

dezembro
- Comunidade
Escolar
7
a
11
dezembro
14

-Feira do livro

a
17

C
- Dia
internacional em

Biblioteca Escolar

- Computador

janeiro
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memória das
vítimas do
holocausto (27)

-Exposição

- Projetor

- Visionamento de filmes

- PowerPoint

- Equipa da BE

25
a
29

- Computador

fevereiro

C
- Dia dos
namorados (14)

- Exposição

- Projetor

- Equipa da BE

11

- Visionamento de filmes

- PowerPoint

- PEPA

a
12

-Promover a
Articulação
Pedagógica

- Semana da
leitura

- Feira do livro

- Computador

março

- Encontro com…

- Projetor

- Equipa da BE

7

- Concurso

- PowerPoint

- GTC

a

- Porto Editora

11

C

Biblioteca Escolar
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março

C

- Promover a
articulação
pedagógica

- Dia Mundial dos
Direitos do
Consumidor (15)

- Powerpoint

- Computador

- Equipa da BE

-Comunidade
Escolar

14

- Projetor

- PESES

a

- PowerPoint

- DECO

18

- Senhoras das
Finanças

abril
C

- Promover a
articulação
pedagógica

- Cento e um
anos de BD

- Exposição de BD

- Átrio

- Equipa da BE

- Biblioteca
escolar

- Departamento de
Expressões

-Comunidade
Escolar

11
a
15

abril

A

-Promover a
Articulação
Pedagógica

Biblioteca Escolar

-25 de abril .A
construção da
democracia em
Portugal.

- Visionamento do filme –
Capitães de abril
Sala Polivalente

-Equipa da BE

18

- Educação para a
cidadania 9ºano

a
22
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A

-Promover a
Articulação
Pedagógica

- Visionamento de filmes: Pulsos
de ferro e Cavalo de guerra
- 100 anos da 1ª
Guerra Mundial

- Equipa da BE
- Auditório

- Comunidade
educativa

- Conferências
- Concurso de leitura

- Biblioteca
Escolar

maio

- Departamento de
Estudos
Antropológicos

a
6

- Computador
-Dia da Europa
(9)

C

- Exposição de cartazes

- Equipa da BE

- Fotocópias

- Departamento de
Ciências Naturais

-Comunidade
escolar

9
a

-PESES
13

-Livros
--Mês do
Coração (11)

- Projeto “Ler o
Mundo” (12)

Biblioteca Escolar

maio

- Cartolinas

- Folheto
informativo

-Promover a
Articulação
Pedagógica

2

- Pedipaper

- Concurso
- Educação para a
cidadania

- Alunos 8º ano
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-Dia do Autor
Português (22)

-Leitura de poesia feita por
alunos do 10º/11º Anos em
sessões de leitura na biblioteca
(Articulação com Hora da
Poesia e Plano Nacional de
Leitura ).

A
-Promover a
Articulação
Pedagógica

- Equipa da BE

- Cartolinas

- Professores
colaboradores

maio

- Fotocópias

16
-Professores

- Folheto
informativo

-Coordenadores de
Departamento

- Comunidade
Escolar
a

-Livros
-Alunos
- Dia mundial da
biodiversidade
(22)

-Instalação no Átrio da escola

20

-Exposição de livros de autores
portugueses na biblioteca
- Distribuição de folhetos
informativos

B

C

- Computador

- Departamento de
Ciências Naturais
- Educação para a
cidadania 8ºano

-Promover a
Articulação
Pedagógica

- Exposição

- Equipa da BE

- Powerpoint

- Educação para a
cidadania 8ºano

maio
23
a

- PESES

Biblioteca Escolar
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27

- Dia Mundial
sem Tabaco (31)

maio
30

B

-Promover a
Articulação
Pedagógica

- Comunidade
Escolar

a
junho
3
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