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BIBLIOTECA ESCOLAR

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES
A – Currículo, literacias e aprendizagem
Indicadores
A.1
Apoio ao currículo e
intervenção na ação
pedagógica

Atividades

Recursos

Calendarização

Avaliação

Formação dos recursos humanos em áreas relacionadas
com o currículo e as literacias, nomeadamente em novas
App (aplicações informáticas).

Professores dos
departamentos
disciplinares

PC
Projetor

set/out

Integração da biblioteca no currículo e em programas
ou atividades associadas ao desenvolvimento das
diferentes literacias.

Comunidade
educativa

Plano de
Atividades
da Turma

Ao longo do
ano

Número de
participantes

Apoio à atualização e diversificação continuadas dos
recursos de informação (incluindo as novas App), de
modo a acompanhar a variedade de interesses e
necessidades de diferentes públicos.

Comunidade
educativa

Recursos
da BE

Ao longo do
ano

Número de
utilizações
dos recursos

Disponibilização, em formato impresso, no blogue, na
página da escola e na intranet, de guiões orientadores da
pesquisa de informação.

Comunidade
educativa

Exploração de situações de pesquisa associadas a
problemas ou temas em estudo.

Comunidade
educativa

Recursos
da BE

Ao longo do
ano

Comunidade
educativa

Guiões de
pesquisa

set/out

Alunos

PC
Guiões de
Pesquisa

Ao longo do
ano

Promoção de ações formativas com o objetivo de
promover capacidades de planeamento do processo de
pesquisa.
Coorientação dos trabalhos de pesquisa dos alunos,
designadamente no que diz respeito à definição de
estratégias e desenvolvimento dos processos de
pesquisa.

Biblioteca Escolar

Destinatários

Recursos
da BE

Ao longo do
ano

Observação
direta

Frequência
da BE

Inquérito
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Desenvolvimento de sessões de formação de utilizadores,
em que seja dado conhecimento aos alunos sobre
organização da biblioteca escolar, consulta no catálogo e
modelo de trabalho académico.

Alunos
7.º ano (Ed.
Cidadania)
10.º ano (ADT)

Desenvolvimento de sessões de literacia de informação
que forneçam aos alunos conhecimentos sobre o modo de
explorar os diferentes tipos de recursos, através de
exercícios de aplicação prática (com recurso a App).

Alunos do 3.º
ciclo (Ed.
Cidadania)

Utilização de guiões e tutoriais de literacia digital e de
informação sobre ferramentas, recursos, serviços, etc.,
construídos com base em App (aplicações informáticas).
Disponibilização de conteúdos formativos e aplicações
informáticas de apoio à pesquisa, comunicação e trabalho
escolar dos alunos.
Divulgação do documento pré-formatado para elaboração
de trabalhos.
A.2
Formação para as
literacias da
informação e dos
media.

Criação de uma funcionalidade no blogue ou sítio da
biblioteca escolar, a partir da qual os alunos poderão
Biblioteca Escolar

Tutoriais
Ferramentas

web

set/out

Ao longo do
ano

Ao longo do
ano

Comunidade
escolar

Alunos

PC
Tutoriais

Ao longo do
ano

Comunidade
Escolar

Intranet
Página
web

set/out

Página
web

Ao longo do
ano letivo

Criação de blogues e wikis para a produção colaborativa
de textos ou outros conteúdos média.
Disponibilização, em formato impresso, no blogue ou no
sítio da biblioteca, de tutoriais escritos, áudio (podcasts)
ou vídeo (screencasts), para a utilização de várias
funcionalidades: como usar o catálogo da biblioteca; como
fazer uma citação; como elaborar uma bibliografia; como
apresentar um trabalho escrito ou uma apresentação
multimédia; como pesquisar na Internet; como criar uma
conta de e-mail.

PC
Ficha de
trabalho

Comunidade
Escolar
Comunidade
Educativa

Página
web

Ao longo do
ano letivo

Observação
direta

Número de
participantes
Número de
utilizações
dos recursos
Frequência
da BE

Inquérito

Comunidade
Escolar

Página
web

Ao longo do
ano letivo
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colocar dúvidas ou questões.
Produção de trabalhos usando diversos média.

Alunos

Desenvolvimento de sessões de literacia de informação
que forneçam aos alunos conhecimentos sobre o modo de
explorar os diferentes tipos de recursos, através de
exercícios de aplicação prática.

Alunos
7º ano (ADT)
10º ano (ADT)

Recolha e partilha de informação no seio dos grupos ou
da turma, presencialmente, através do computador e do
telemóvel, como suporte ao trabalho colaborativo.

Alunos

PC
PC
Ficha de
trabalho
PC

Ao longo do
ano letivo
set/out

Ao longo do
ano letivo

B - Leitura e Literacia
B.1
Desenvolvimento de
iniciativas de
promoção da leitura.

Produção de materiais e instrumentos de apoio ao trabalho
nas áreas da aprendizagem e formação leitora.
Promoção de recursos de informação atualizados,
nomeadamente com recurso a e-books e a Apps,
incentivando a introdução de novos dispositivos de leitura e
de empréstimo.

Comunidade
educativa
Comunidade
educativa

Criação de condições de acesso, na biblioteca escolar, sala
de aula, em casa e online, a uma variedade de recursos
para recreação e suporte à aprendizagem, de forma a
facultar experiências de leitura e procura de informação,
que fomentem a criação de leitores críticos e motivados.

Comunidade
educativa

Acompanhamento e aconselhamento aos leitores.

Comunidade
educativa
Alunos

Biblioteca Escolar

Intranet

Ao longo do ano
letivo

PC
Web 2.0
Material
livro e
não livro
Página
web

Ao longo do ano
letivo

Material
livro e
não livro
Página
web

Ao longo do ano
letivo

Ao longo do ano
letivo

Observação
direta

Número de
participantes
Número de
utilizações
dos recursos
Frequência
da BE

Inquérito

Ao longo do ano
letivo
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Disponibilização, no blogue ou sítio da biblioteca, de
sugestões de leitura elaboradas por alunos. Assinalar os
títulos aconselhados com a etiqueta recomendado.
Disponibilização de informação aos alunos, através da
publicação no blogue ou sítio da biblioteca, de destaques
para livros impressos ou digitais de novidades.
Disponibilização de informação aos alunos, através da
publicação no blogue ou sítio da biblioteca, de destaques
para livros impressos ou digitais de obras relacionadas com
temas abordados no âmbito dos PAT ou de outros projetos.

Alunos
Página
web
Blogue
Alunos
Página
web
Blogue

Parceria com programas promotores da leitura autónoma e
recreativa, designadamente o Plano Nacional de Leitura.

Alunos
Departamento
de Línguas

Reforço do apoio a projetos e concursos orientados para o
desenvolvimento das competências de leitura e literacia.

Alunos
Departamento
de Línguas

Participação em iniciativas de estímulo ao relacionamento
das competências de leitura com outros domínios do saber
– ciência, literatura, arte, ...

Alunos
Departamentos

Leitura em voz alta e de reconto de histórias relacionadas
com atividades livres ou integradas em contextos de
aprendizagem.

Biblioteca Escolar

Ao longo do ano
letivo

Alunos

Disponibilização de informação aos alunos, através da
publicação no blogue ou sítio da biblioteca, de destaques
para livros impressos ou digitais de obras de um autor que
se comemora ou cuja visita à escola se prepara.

B.2
Atividades de treino e
aprofundamento da
competência leitora.

Ao longo do ano
letivo

Alunos
Departamento
de Línguas

Página
web
Blogue

Ao longo do ano
letivo

Página
web
Blogue

Ao longo do
ano letivo

Material
livro e
não livro

Ao longo do ano
letivo

Ao longo do ano
letivo

Material
livro e
não livro

Ao longo do ano
letivo

Observação
direta

Número de
participantes
Número de
utilizações
dos recursos
Frequência
da BE
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HOJE LEIO EU

Ao longo do ano
letivo

Sessões regulares de leitura participada. Convidar alunos,
professores, funcionários, encarregados de educação que
pretendam ler. A prioridade deve ser dada aos alunos.

Ao longo do ano
letivo

Inquérito

Conversação sobre livros e autores.
O LIVRO DA MINHA VIDA
Convidados explicam um livro que os tenha marcado nas suas
vidas; podem ser pessoas de notoriedade ou EE ou professores,
etc. Pelo menos de vez em quando deve recorrer‐se a um
convidado com alguma notoriedade.

Alunos
Departamento
de Línguas
Comunidade
educativa

Material
livro e
não livro

Ao longo do ano
letivo

Ao longo do ano
letivo

AS PESSOAS DOS LIVROS
Levar, em sessões diferentes, à biblioteca, profissionais que
possam abordar o livro de forma interessante para os alunos, na
perspetiva da sua profissão – alfarrabista, ilustrador,
bibliotecário, encadernador, editor, bibliófilo.

Ao longo do ano
letivo

Comunidade
Educativa
Plano
Nacional de
Leitura

Ao longo do ano
letivo

Página
web

Ao longo do ano
letivo

Encorajamento à participação em eventos, iniciativas e
programas de leitura.

Criação de uma biblioteca de livros digitais produzidos pelos
alunos, com recurso a ferramentas de criação de e-books.

Biblioteca Escolar

Blogue
da BE
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Dinamização de fóruns presenciais e online ou de blogues,
sobre obras ou autores a que a biblioteca deu destaque.

Debates em torno de livros, filmes ou outros média.
Comunidade
Educativa
Plano
Sessões de cinema utilizando filmes que adaptaram obras. Nacional de
Cinema
Alguém deverá fazer uma introdução explicativa.
UM LVRO QUE DEU UM FILME

Criação de sítios sobre autores ou temas.
O LIVRO PROIBIDO

Comunidade
Educativa

Providenciar um espaço na biblioteca – uma estante, p. ex ‐ onde
se coloquem “livros proibidos” (podem ser livros que tenham sido
censurados no Estado Novo). Os alunos podem requisitar esses
livros e apresentar algo sobre eles – um vídeo, uma prancha de
BD, um desenho, um texto… que se exibe junto ao referido
espaço.

Biblioteca Escolar
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C – Projetos e parcerias
C.1
Participação em
projetos e iniciativas
de parceria interna e
externa

Adaptação do trabalho das bibliotecas e ampliação da sua
capacidade de resposta a novos tipos de públicos e
necessidades.

Comunidade
educativa

BE
RBE

Ao longo do ano
letivo

Número de
participantes
Número de
utilizações
dos recursos

Enquadramento das bibliotecas escolares nas políticas e
estratégias globais de combate ao insucesso, exclusão e
abandono escolar.

Comunidade
educativa

BE
RBE

Ao longo do ano
letivo

Visita presencial ou virtual a outras bibliotecas e instituições
(biblioteca pública, museu, arquivo).

Comunidade
educativa

BE; BM

Ao longo do ano
letivo

Frequência
da BE

Reforço do valor social, cultural e educativo das bibliotecas
junto das escolas e das comunidades, através de iniciativas
e projetos de intervenção social.

Comunidade
educativa
Educação
para a
Cidadania/Cid
adania e
Desenvolvime
nto

Ao longo do ano
letivo

Inquérito

Exposição de trabalhos dos alunos

BE
Educação
para a
Cidadania

Departamentos

Ao longo do ano
letivo

Comunidade
educativa
Reforço do valor social, cultural e educativo das bibliotecas
junto das escolas e das comunidades, através de iniciativas
e projetos de intervenção social- Natal e Páscoa solidários.

Biblioteca Escolar

Comunidade
educativa

PESES/
EC
SPO

Ao longo do ano
letivo
Número de
participantes
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Biblioteca Escolar

Parceria com programas promotores da leitura autónoma e
recreativa, designadamente o Plano Nacional de Leitura.

Departamento
de Línguas

BE
PNL

Ao longo do ano
letivo

Parcerias com universidades e outras organizações, com
vista à produção de conteúdos, formação e realização de
estudos sobre as áreas de ensino, essenciais à formação
para as literacias digitais, dos média e da informação.

Departamento
de Línguas

FLUC
IST

Ao longo do ano
letivo

Reforço de parcerias e projetos promotores da igualdade de
acesso à informação e da inclusão social.

Comunidade
educativa

SPO
AFMP

Promoção de debates sobre: Violação dos direitos de autor
(patentes, nome comercial, proteção da marca registada e
de direitos do dono da obra, inventor, fabricante, criador de
software, de um sítio, autor da informação); Cópias ilegais
(discutir a pirataria de software, o seu impacto sobre a
tecnologia, a indústria e possíveis repercussões para os
indivíduos); Consequências jurídicas do plágio.

Comunidade
educativa

PESES
PTE
EC
PJ
Associaç
ão Viver
em
Alegria

Organização de círculos de discussão com os alunos sobre
questões abertas: Acesso à informação numa sociedade
democrática; Diferença entre ideias semelhantes e
pensamentos origina na construção de documentos;
Propriedade intelectual.

Comunidade
educativa

Promoção de encontros com convidados/ instituições
(fundações, agências, associações, advogados locais,
outros), com o objetivo de promover conhecimentos sobre a
lei dos direitos de autor, das consequências jurídicas do

Comunidade
educativa

Número de
utilizações
dos recursos
Frequência
da BE

Inquérito

Ao longo do ano
letivo

Ao longo do ano
letivo

Ao longo do ano
letivo

PESES
SPO
EC/CD

Ao longo do ano
letivo
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plágio e da utilização segura da Internet.

Participação em Jogos online/ desenvolvimento de projetos
offline e partilha online/ exploração de simulações através
do uso de programas que permitam aos alunos exercitarem
conhecimentos adquiridos de uma forma interativa e lúdica.

C.2
Envolvimento e
mobilização dos pais,
encarregados de
educação e famílias

Promoção da Saúde e da Educação Sexual em Meio
Escolar

Alunos

Aumento e diversificação das parcerias estabelecidas com
as comunidades, envolvendo as famílias e outros
interlocutores.

Comunidade
educativa

Promoção de debates.

Comunidade
educativa

Desenvolvimento e consolidação de redes locais –
catálogos bibliográficos coletivos, Concurso Concelhio de
Biblioteca Escolar

Comunidade
educativa

GTC

PTE
Seguran
et
Missão
“Power
Up”
Literacia
3Di
AFMP
UCCFM
AVA
PCFF
CMFF
PSP
PJ
CRI
CAT
Abraço
Associação de
pais

Ao longo do ano
letivo

Número
de
atividades

Ao longo do ano
letivo

Ao longo do ano
letivo

Número de
participantes

Ao longo do ano
letivo

BM

Ao longo do ano
letivo

Frequência
da BE
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Leitura.
Aumento e diversificação das parcerias estabelecidas com
as comunidades, envolvendo as famílias e outros
interlocutores.

Comunidade
Educativa

Associação de
pais

Ao longo do ano
letivo

Inquérito

D – Gestão da Biblioteca Escolar
D.1
Recursos humanos,
materiais e
financeiros
necessários à gestão,
integração e
valorização da
biblioteca.

Biblioteca Escolar

Revisão das linhas de orientação técnica e das condições
de instalação e apetrechamento das bibliotecas escolares.

Comunidade
educativa

RBE

Ao longo do ano
letivo

Atualização de equipamentos e software.

Comunidade
educativa

BE
Direção

Ao longo do ano
letivo

Contactos com instituições e empresas fornecedoras de
equipamentos, software e outros recursos específicos.

Comunidade
educativa

BE
Direção

Ao longo do ano
letivo

Garantia de procedimentos institucionais que assegurem a
afetação de recursos humanos qualificados à biblioteca
escolar.

Comunidade
educativa

Direção
letivo
CFAEBM

Continuação da formação de pessoal docente e não
docente, estabelecendo parcerias com centros de formação
de associação de escolas, universidades e outras entidades
formadoras.

Comunidade
educativa

RBE
Direção

Definição de uma política de gestão de recursos humanos
que garanta o bom funcionamento da biblioteca.

Comunidade
educativa

RBE
Direção

Ao longo do ano
letivo

Criação de condições tecnológicas que torne a biblioteca

Comunidade

RBE

Ao longo do ano

Ao longo do ano
Inquérito

Ao longo do ano
letivo
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capaz de dar respostas diferenciadas a alunos com
necessidades educativas especiais ou outras necessidades
específicas – cursos profissionais.

educativa

Direção

letivo

Atualização de equipamentos e software.

Comunidade
educativa

RBE
Direção

Ao longo do ano
letivo

Continuação da formação de pessoal docente e não
docente, estabelecendo parcerias com o Centro de
Formação de Associação de Escolas Beira Mar.

Comunidade
educativa

CFAEBM

Ao longo do ano
letivo

Definição de uma política de gestão de recursos humanos
que garanta o bom funcionamento da biblioteca.

Comunidade
educativa

RBE
GTC

Planeamento que estabeleça relações com o projeto
educativo, com o plano de atividades da escola e com as
outras estruturas da escola.

Comunidade
educativa

Direção

Adequação das políticas, linhas de orientação e gestão das
bibliotecas às mudanças ocorridas na escola e no sistema
educativo.
Promoção de um diálogo institucional com a direção da
escola, com vista à melhoria do seu serviço educativo.

Biblioteca Escolar

Ao longo do ano
letivo

Ao longo do ano
letivo
Número de
participantes

Comunidade
educativa

Direção
RBE

Ao longo do ano
letivo

Comunidade
educativa

Direção
Equipa
da BE

Ao longo do ano
letivo

Inquérito
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D.2
Desenvolvimento,
organização, difusão e
uso da coleção.

Comemoração do Mês Internacional das Bibliotecas
Escolares - Visitas Guiadas à Biblioteca Escolar /divulgação
da Coleção.

BM
GTC

setembro/
outubro
Número de
participantes

Fomento de parcerias interbibliotecas, prosseguindo a
política de criação de bibliotecas digitais e de catálogos
bibliográficos coletivos.

Biblioteca Escolar

Comunidade
educativa

Comunidade

GTC

Ao longo do ano
letivo
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EFEMÉRIDES
ATIVIDADES
Visitas guiadas a Biblioteca Escolar

RECURSOS

INTERVENIENTES/
PARTICIPANTES

Computador

Equipa da BE

DATA

Alunos do 7.º e 10.º anos

Divulgação da coleção

Outubro

Divulgação do documento préformatado para elaboração de
trabalhos

Computador

Formação de utilizadores

Computador

(7.º ano ADT;10.º ano ADT)

DESTINATÁRIOS

Equipa da BE
Comunidade educativa

Projetor

1
a

Equipa da BE

Alunos do 7.º e 10.º anos

31

Projetor
Professores
Sala Polivalente

Dia Mundial da Alimentação (16)
- Oferta de maçãs
- Apresentação de PowerPoint
- Pequeno almoço saudável
- Visionamento de filmes
- Sessão “Alimentação Saudável”
- Sessão “Segurança Alimentar”

Fruta (maçãs)
Computador
Cartolinas
Fotocópias
Folheto informativo
PowerPoint

Biblioteca Escolar

Equipa da BE

outubro
Comunidade Escolar

Departamento de
Ciências Naturais

16
a

PESES

19

CD
Assistentes Operacionais

Alunos 7.ºAno

UCC Farol do Mondego

Página 13

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES
Educação para os valores – coesão
grupal

Sessão

Associação Fernão
Mendes Pinto

Alunos 8.º ano

Dia Internacional da Biblioteca Escolar
(22)
- Formação de utilizadores

outubro

Computador

- Exposição de cartazes informativos

Cartolinas

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

Fotocópias

Equipa da BE

Comunidade Escolar

22
a
26

PowerPoint

- Rota das Bibliotecas - Visita à
Biblioteca Municipal
Dia das bruxas (31)

outubro
29

- Mostra Bibliográfica
- Distribuição de marcadores

Equipa da BE
PEPA

- Bolinhos e bolinhós
- A superstição na sociedade atual

a

Computador
Comunidade Escolar

Departamento de Línguas

2
novembro

Fotocópias

novembro

Dia de São Martinho (11)

5

Exposição na BE

Equipa da BE

Comunidade Escolar

a
9

Biblioteca Escolar
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Dia Mundial da Diabetes (14)
- Apresentação de Powerpoint
- Visionamento de Filme sobre a
temática

Equipa da BE

novembro

Computador

Alunos

12

Projetor

PESES

Fotocópias

UCC Farol do Mondego

PowerPoint

Educação para a
cidadania 9.ºano

16

Equipa da BE

novembro

Departamento de
Ciências Naturais

19

Folheto informativo

Semana da Cultura Científica
- Palestras
Dia Mundial da Ciência – Dia Nacional
da Cultura Científica (24)
Literacia 3Di

Cientistas portugueses
Computador

Departamento de
Ciências Físico – Química

Comunidade Escolar

a

a
Comunidade Escolar

23

Departamento de
Ciências Sociais e
Humanas
Porto Editora

Dia mundial da SIDA (1)

novembro
Equipa da BE
PESES
Computador

Biblioteca Escolar

Abraço

26

Comunidade Escolar

a
30
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Dia da declaração universal dos
Direitos Humanos (10)

Equipa da BE

- Projeção de PowerPoint Direitos
Humanos

Computador

- A mulher no mundo

PowerPoint

Projetor

PESES
Departamento de
Ciências Sociais e
Humanas

dezembro
Comunidade Escolar

a
14

Cidadania e
Desenvolvimento 8.ºano
Dia Internacional em Memória das
Vítimas do Holocausto (27)
- Exposição
- Visionamento de filmes

janeiro
21

Computador

Comunidade Escolar
Projetor

Equipa da BE

a

25

PowerPoint

Dia da Não Violência (30)

10

28 janeiro

Computador

a

Projetor

Equipa da BE

Comunidade Escolar

PowerPoint
Dia Internacional da Internet Segura
(6)

Sessão – Segurança na internet

Biblioteca Escolar

1
fevereiro
fevereiro

Equipa da BE
Computador

PTE

Comunidade Escolar

Projetor

CD

7.º ano

PJ

4
a
8
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Dia dos namorados (14)

fevereiro
11

- Exposição
- Visionamento de filmes

Dia Internacional da Língua Materna
(21)

Computador

Equipa da BE

Comunidade Escolar
Projetor

PEPA

PowerPoint

EC

15

fevereiro

Computador
Equipa da BE

Projetor

18
Comunidade Escolar

Departamento de Línguas

a

PowerPoint

22

Semana da leitura

março

- Feira do livro
- Encontro com…
- Acrobacias com palavras
- Concurso
Dia Mundial dos Direitos do
Consumidor (15) - CONSUMO
- Powerpoint

a

4
Computador

Equipa da BE

Projetor

GTC

PowerPoint

Porto Editora

Comunidade Escolar

a
8

Equipa da BE

março

Computador
PESES
Projetor

11
Comunidade Escolar

BANCO DE PORTUGAL

a

DECO

15

PowerPoint

Biblioteca Escolar
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Dia Mundial da Árvore (21)

março
Computador

Equipa da BE

Projetor

PESES

PowerPoint

Departamento de Línguas

18
Dia Mundial da Poesia (21)

Comunidade Escolar
a
22
março

Dia Mundial do Teatro (27)
Computador

Equipa da BE

Projetor

Departamento de Línguas

25

Comunidade Escolar

a
29

25 de abril. A construção da
democracia em Portugal.
- Visionamento do filme – Capitães de
abril

Biblioteca Escolar

abril
23

Equipa da BE
Sala Polivalente

Educação para a
cidadania 9ºano

Comunidade Escolar

a
26

Página 18

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES
abril
29
a
3
maio
Dia da Europa (9)
- Exposição de cartazes

maio
Computador

Equipa da BE

Cartolinas

Departamento de
Ciências Naturais

Fotocópias
Folheto informativo

6
Comunidade escolar

a

PESES
10

Livros

Mês do Coração (11)

Equipa da BE

maio

Departamento de
Ciências Naturais

13

PESES

Comunidade escolar

a
17

EC

Biblioteca Escolar
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Dia do Autor Português (22)

Computador

Equipa da BE

maio

-Instalação no Átrio da escola

Cartolinas

20

-Exposição de livros de autores
portugueses na biblioteca

Fotocópias

Professores
colaboradores

- Apresentação de acrobacias com
palavras

Folheto informativo
Livros

Comunidade Escolar

Professores
Coordenadores de
Departamento

a

24

Alunos
Dia mundial da biodiversidade (22)

Distribuição de
folhetos informativos

Departamento de
Ciências Naturais

Comunidade Escolar

Educação para a
cidadania 8ºano
Dia Nacional da Energia (29)

maio
Equipa da BE
Exposição
Powerpoint

Educação para a
cidadania 8ºano

27
Comunidade escolar
a

PESES

31

Dia Mundial da Criança

junho
Powerpoint

Biblioteca Escolar

PESES

Comunidade escolar

1
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a
5

Biblioteca Escolar
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