
Agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques 

PLANO DE ATIVIDADES DA BIBLIOTECA ESCOLAR - 2015 /2016 

A. Currículo, literacias e aprendizagem 
        A.1 Apoio ao currículo e formação para as literacias da informação e dos média. 
        A.2 Uso das tecnologias digitais e da Internet como ferramentas de acesso, produção e comunicação de informação e como recurso de 
aprendizagem. 

Atividades Objetivos Dinamizadores Destinatários Calendarização 
 
Bem vindo à BE! 
 

 Dar a conhecer a BE e as suas regras de 
funcionamento. 

 Familiarizar os alunos com o espaço e os 
diversos recursos. 

 Criar hábitos de frequência da BE. 

 Desenvolver competências para o uso 
autónomo e correto da BE. 

 
Equipa da BE 
 

 
Alunos em início de ciclo: 
5º ano -  EBVA e EBSTN 
10º ano – ESDAH 

 
setembro 

Exposições temáticas em colaboração 
com os departamentos curriculares e 
projetos do agrupamento. 

 Orienta-te!  

 O Jardim do Amor 

 Árvore de Natal das Línguas 

 Da Monarquia à República 

 Rosas dos Ventos 

 (…) 

 Divulgar os trabalhos/atividades dos 
alunos/departamentos. 

 Rentabilizar os recursos da BE em atividades 
de ensino, desenvolvidas em parceria ou de 
forma autónoma. 

Equipa da BE, em 
colaboração com 
departamentos 
curriculares/projetos. 

Alunos dos diferentes 
níveis de ensino: 
ESDAH – EBVA - EBSTN 

Ao longo do ano 

Destaque de efemérides: 
- 26 de setembro: Línguas Europeias 

- 1 de outubro: Música 

- 5 de outubro: República 
- 11 de novembro: S. Martinho 

- 19 de novembro: Filosofia 
- 10 de dezembro: Direitos Humanos 
- 23 de abril: Livro e Direitos de Autor 
- 25 de abril: Democracia 
- 8 de maio: Capitulação Alemã 
- 10 de maio: Europa                             
- (…) 

 Reforçar o papel da biblioteca na aquisição e 
obtenção de informação e conhecimento - 
literacia da informação. 

 Assinalar datas relevantes da história e 
cultura mundiais. 

 

Equipa da BE, em 
colaboração com 
departamentos 
curriculares. 

 

Comunidade educativa 

ESDAH – EBVA - EBSTN 

 

Ao longo do ano 



Educação Literária na BE 
Representação de excertos do “Auto da 
Barca do Inferno”. 

 

 Motivar para o estudo da obra. 

Equipa da BE, em 
colaboração com o 
grupo de português. 

 

Alunos do 9º ano - EBSTN 

 

Outubro 

Navegar na NET com segurança! 
(Sessões de formação dirigida aos 
utilizadores) 

 Informar / formar os alunos para o uso 
adequado da internet. 

Equipa da BE, em 
colaboração com o 
grupo de informática. 

2º ciclo 
3º ciclo  
Ensino Secundário 

 
Fevereiro 

 
Batismo cultural 
 

Sala Alan Turing 

Sala Cesário Verde 

 Humanizar espaços da escola, tendo por base 
o património cultural, literário e científico 
universal. 

 Desenvolver competências associadas à 
literacia da Informação, em articulação com os 
currículos, numa perspetiva integradora e 
colaborativa; à literacia da leitura, associada 
ao lazer e ao prazer, contribuindo para a 
formação de atitudes e valores que 
promovam o exercício da cidadania ativa. 

 

Equipa da BE, em 
colaboração com as 
turmas e professores 
que “abraçam” o 
projeto. 

 

Toda a comunidade  

 

 
Ao longo do ano 

ISI – Investigação - Seleção - Informação  Promover o uso do espaço da BE como lugar 

de conhecimento para a produção de 

trabalhos académicos. 

 Incrementar o trabalho articulado e o uso 

contextualizado das TIC nos programas 

curriculares. 

Equipa da BE, em 
colaboração com os 
professores das 
diferentes áreas. 

 
Todos os alunos - ESDAH 

 
Ao longo do ano 

Rumo à Literacia Digital  Dotar os alunos de competências básicas no 
domínio das TIC. 

Equipa da BE Alunos do 1º ciclo - EBSTN 
Alunos do 2º ciclo - EBVA 

Ao longo do ano 

Rumo à literacia em ciências 
      Sessão sobre divulgação científica 

 Fomentar o gosto e a curiosidade pelas 
ciências experimentais. 

 Estimular a literacia científica. 

Equipa da BE, em 
colaboração com o 
departamento de 
ciências 
experimentais. 

Alunos do 12º ano de 

Ciências e Tecnologias 

 

Novembro 
(Dia Nacional da 

Cultura Científica) 

Educação Financeira 
 

Sessão de formação: bom uso do crédito. 
Projeto “Todos Contam”. 

 

 Dotar os alunos de noções básicas sobre o 

crédito. 

Equipa da BE, em 
colaboração com os 
professores de 
economia. 

 
Alunos de economia - 
ESDAH 

 

Outubro 
(Dia Mundial da 

Poupança) 



 

 

Concurso - Marcadores de Livros  Fomentar a criatividade à volta do livro e da 

leitura 

Equipa da BE Alunos - 1º/2º ciclo-EBSTN 
Alunos do 2º ciclo- EBVA 

Abril 
(Dia Mundial do 

Livro) 

Um livro a várias mãos!  Criar um livro recorrendo a uma ferramenta 

digital colaborativa. 

 Induzir a escrita criativa 

Equipa da BE, em 
colaboração com o 
departamento de 
línguas. 

Todos os alunos - ESDAH Abril 
(Dia Mundial do 

Livro) 

Desafios na BE: 
     Desafio de São Martinho 
     Desafio de Ano Novo 
     Desafio de Carnaval 
     (…) 
      

 Proporcionar oportunidades de articulação 

com o currículo (desafios de Português e de 

Matemática) 

 

Equipa da BE, em 

colaboração com o 

grupo de português e 

matemática. 

Alunos 1º/2º /3º ciclo -
EBSTN 
Alunos 2º/3º ciclo - EBVA 

Ao longo do ano 

B. Leitura e literacia 
          B.1 Criação e promoção da competência leitora e dos hábitos de leitura. 
          B.2 Atividades e projetos de treino e melhoria das capacidades associadas a leitura. 

Atividades Objetivos Dinamizadores Destinatários Calendarização 

 

Feira do Livro 

 Criar condições de acesso aos livros, 

associando-os às preferências e necessidades 

dos alunos e restante comunidade. 

 Promover hábitos de leitura. 

 Abrir a Escola à Comunidade. 

Equipa da BE, em 
colaboração com 
professores das 
diferentes 
disciplinas/projetos 

 

Toda a comunidade 

 

Dezembro – EBVA 

e ESDAH 

Fevereiro - EBSTN 

SEMANA DA LEITURA 
“Elos de leitura” 
- Encontro com escritores. 
- Sessões de leitura. 
- Oficina de escrita. 
- Tertúlias. 
- Leituras partilhadas dentro e fora da 
escola. 
- (…) 
 

 Promover hábitos e desenvolver 
competências de leitura. 

 Proporcionar momentos de leitura em voz 
alta. 

 Aproximar leitores de autores. 

 Propiciar momentos e lugares dedicados à 
leitura desescolarizada. 

Equipa da BE, em 
colaboração com 
departamentos 
curriculares. 

 

Toda a comunidade 

 

15 a 19 de 

fevereiro 



 

Ler num gadget  Suscitar o desejo/gosto de ler em novos 
suportes. 

 Dinamizar sessões de leitura em voz alta na 
BE. 

Equipa da BE ESDAH 

EBVA 

Ao longo do ano 

Hora do conto  Sensibilizar para o livro e a leitura. 

 Promover hábitos de leitura. 

Equipa da BE Alunos do pré-escolar e 1º 

ciclo 

Ao longo do ano 

Escutar / dialogar com…. 

- Hélder Magalhães 
- Richard Zimler 
- Pedro Seromenho 
- Ricardo Santos e Isabel Couto 
- Sebastião Salgado 
(…) 

 Proporcionar sessões com autores, 

ilustradores e dinamizadores da leitura. 

 

  

Equipa da BE  

 Todos os alunos 

Ao longo do ano 

Oficina de leitura/escrita  Desenvolver competências de leitura e 

escrita. 

Equipa da BE, em 
colaboração com o 
grupo de português. 

Alunos do 3º ciclo – EBVA/ 

EBSTN 

Ao longo do ano 

C. Projetos e parcerias 
     C.1 Desenvolvimento de atividades e serviços colaborativos com outras escolas/ bibliotecas. 
     C.2 Participação em projetos e parcerias com entidades exteriores a escola. 
     C.3 Envolvimento e mobilização dos pais, encarregados de educação e famílias. 

Atividades Objetivos Dinamizadores Destinatários Calendarização 

Mostra das Universidades  Estabelecer uma aproximação dos alunos do 
ensino secundário às instituições do ensino 
superior. 

 Informar os alunos das diferentes 
possibilidades (instituições e cursos) ao seu 
alcance. 

Equipa da BE com o 
apoio do serviço de 
psicologia e 
orientação. 

Alunos dos 11º e 12º anos 

ESDAH 

Maio 

Poesia Livre 

   - A poesia ao encontro da comunidade 

  - Sarau de poesia na EBSTN 

 Assinalar o Dia da Poesia em parceria com a 
CMST 

 Promover o encontro intergeracional à volta 
do texto poético 

 Impulsionar a interação da escola com a 
comunidade. 

Equipa da BE, em 
colaboração com: 
departamentos; 
autarquia; 
universidade sénior. 

Toda a comunidade Março 



 

Concursos 

Dá Voz à Letra 

Concurso Nacional de Leitura 

Concurso Inês de Castro 

(…) 

 Incitar os alunos a participarem em projetos 
de âmbito regional e/ou nacional 

 Incentivar a prática da leitura em voz alta 
desenvolvendo as competências de expressão 
oral. 

 Estimular o gosto pelo livro e a leitura, 
desenvolvendo as competências de expressão 
escrita e oral. 

 Fomentar a criatividade. 

Equipa da BE, em 
colaboração com 
professores de 
diversas áreas. 

Alunos de vários níveis de 

ensino 

Ao longo do ano 

Seminário RBST 

Potenciar as novas tecnologias: da 

biblioteca à sala de aula. 

 Desenvolver um trabalho colaborativo com a 
Rede de Bibliotecas de Santo Tirso. 

 Sensibilizar para o uso das novas tecnologias 
em contexto escolar. 

Rede de Bibliotecas de 
Santo Tirso 

Comunidade educativa 28 de Abril 

A leitura ao encontro do currículo 

 Gabriel, o Galo Cantor de Ricardo Santos 

e Isabel Couto 

 Desenvolver um trabalho colaborativo com a 
Biblioteca Municipal. 

 Propiciar momentos lúdicos de aprendizagem. 

Equipa da BE e 
Biblioteca Municipal 

Todos os alunos do 1º ciclo 20 de Outubro  

24 de Novembro 

CONCURSOS 
- Dia Europeu das Línguas 
- Dia Mundial da Música 
- … 

 Divulgar informação sobre várias temáticas. 

 Proporcionar atividades lúdicas de 
aprendizagem. 

Equipa da BE, em 
colaboração com 
professores de 
diversas áreas. 

Todos os alunos 

EBVA - EBSTN 

Ao longo do ano 

 

Palestra para EE 

   Filhos a ler, filhos felizes. 

 Aumentar o envolvimento dos pais nas 
atividades da BE. 

Equipa da BE Pais/ Encarregados de 

Educação 

2º período 

 

D. Gestão da biblioteca escolar 
       D.1 Recursos humanos, materiais e financeiros adequados às necessidades de gestão, funcionamento e dinamização da BE. 
        D.2 Integração e valorização da biblioteca na escola. 
        D.3 Desenvolvimento, organização, difusão e uso da coleção. 

Atividades Objetivos Dinamizadores Destinatários Calendarização 

Construção de um blogue comum às várias 

BE do Agrupamento. 

 Divulgar a biblioteca, os seus recursos e as 

atividades que realiza. 

Equipa da BE Toda a comunidade Ao longo do ano 



 

 

 

Atualização do blogue e facebook da BE.  Facilitar a comunicação e a interatividade com 

os utilizadores da BE. 

 

Elaboração do Plano Anual de Atividades e 

do Plano de Melhoria da BE. 

 Aplicar o MABE. 

 Articular o PAA da BE com o PAA do 
Agrupamento. 

Equipa da BE 

 

Toda a comunidade 1º período 

Gestão/organização do espaço da BE.  

Atualização/divulgação do fundo 

documental. 

Tratamento documental. 

 Auscultar os departamentos e adequar os 
recursos às necessidades dos currículos. 
 

Equipa da BE 

 

Toda a comunidade Ao longo do ano 

Criação de instrumentos de recolha de 

dados para estatística.  

 Recolher e tratar dados relativos ao uso da 
coleção ao número de utilizadores e à 
utilização do espaço da BE 

Equipa da BE 

 

Toda a comunidade Ao longo do ano 

Participação na Rede Concelhia RBST  Participar nas reuniões mensais do grupo de 
trabalho 

 Colaborar/dinamizar atividades de parceria 

Professoras 

Bibliotecárias 

Professoras Bibliotecárias Ao longo do ano 


