
 

 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADE 
 

Biblioteca Escolar 

SÍNTESE 
A Biblioteca escolar é reconhecida, no projeto educativo, como suporte 

transversal na operacionalização dos currículos e promoção do sucesso 

educativo, assim o seu plano de atividades é peça fundamental no 

agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques 

Arminda Carneiro e Antónia Brandão 

2016/2017 

  



 

CURRÍCULO, LITERACIAS E APRENDIZAGEM- Domínio A 

A1 – Apoio ao currículo e formação para as literacias da informação e dos média; 

A2 - Uso das tecnologias digitais e da Internet como ferramentas de acesso, produção e comunicação da informação e como recurso de aprendizagem 

Atividades/Projetos Resumo/Objetivos Destinatários Calendarização Dinamizadores 

 
Bem vindo à BE! 

 

Apresentar o espaço da biblioteca, a 
sua organização, os recursos existentes 
e a forma de aceder à informação. 
(Entrega e explicação de Guião de 
Utilizador) 
 

 

Alunos em início de Ciclo 
 

Setembro 
 
Outubro 
 
Duração: 30 min 

 

Professoras 
Bibliotecárias; 
Diretores de Turma 

 
Destaque de efemérides: 
 

-1 de outubro: Música 
-5 de outubro: República 
-11 de novembro: S. 
Martinho 
-17 de novembro: Filosofia 
-20 de novembro: Direitos 
da criança 
-20 de novembro: Queda do 
Muro de Berlim 
-10 de dezembro: Direitos 
Humanos 
-23 de abril: Livro e Direitos 
de Autor 
-25 de abril: Democracia 
-10 de maio: Europa 
- (…) 

 

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

 

Comunidade educativa 
ESDAH – EBVA - EBSTN 

 

Ao longo do ano 
 

Equipa da biblioteca 
em colaboração com 
os departamentos 
curriculares  

 

 

 



CURRÍCULO, LITERACIAS E APRENDIZAGEM- Domínio A 

A1 – Apoio ao currículo e formação para as literacias da informação e dos media; 

A2 - Uso das tecnologias digitais e da Internet como ferramentas de acesso, produção e comunicação da informação e como recurso de aprendizagem 

Atividades/Projetos Resumo/Objetivos Destinatários Calendarização Dinamizadores 

 
Batismo Cultural 
Sala Cesário Verde 
(conclusão) 
Sala Charles Darwin 
(requalificação) 
Sala Gulbenkian (AGP) 
 

 

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. 
 

 

Comunidade educativa 
 

Ao longo do ano 
 

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

 
Exposições temáticas  
 

 

Rentabilizar os recursos da BE em 
atividades de ensino, desenvolvidas em 
parceria ou de forma autónoma, 
divulgando os trabalhos/atividades dos 
alunos/departamentos. 
 

 

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

 

Ao longo do ano 
 

Equipa da BE em 
colaboração com os 
departamentos 
curriculares e 
projetos do 
agrupamento 
 

 
ALer+ com os cientistas 
filósofos  
 
 

 

Desenvolver o espírito crítico e  
científico. 

 

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

 

17 a 24 de novembro 
Do Dia da Filosofia ao 
Dia Nacional de Cultura 
Científica. 

 

 

Equipa da BE em 
colaboração com os 
departamentos de 
Ciências Sociais e 
Humanas e Ciências 
Experimentais 

 

 

 



CURRÍCULO, LITERACIAS E APRENDIZAGEM- Domínio A 

A1 – Apoio ao currículo e formação para as literacias da informação e dos media; 

A2 - Uso das tecnologias digitais e da Internet como ferramentas de acesso, produção e comunicação da informação e como recurso de aprendizagem 

Atividades/Projetos Resumo/Objetivos Destinatários Calendarização Dinamizadores 

 
Educação Financeira 
 
“Junta-te a nós porque 
todos contam “ 
 

 
Dotar os alunos de noções básicas 
relativas à gestão do dinheiro. 

 
Alunos do 1º ciclo da Escola de 
Bom Nome 

 
2 de Novembro 

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

 
Aprender com a biblioteca 
escolar (Literacia da leitura 
e da informação) 

 
Articulação biblioteca 
escolar/professor, no desenvolvimento 
das diferentes literacias, associando a 
leitura, o uso das TIC, dos diferentes 
média e a pesquisa de informação, em 
situações de aprendizagem curriculares 
ou extracurriculares.   
 

 
Alunos do 2º ciclo 
 

 
Ao longo do ano 

 
Equipa da biblioteca 
e professores de 
diferentes áreas 
disciplinares. 
Colaboração com os 
departamentos 
curriculares e 
projetos do 
agrupamento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEITURA E LITERACIA -Domínio B  

B1 – Criação da promoção da competência leitora e dos hábitos de leitura 

B2 – Atividades e projetos de treino e melhoria das capacidades associadas à leitura 

Atividades/Projetos Resumo/Objetivos Destinatários Calendarização Dinamizadores 

 
Mês internacional da 
biblioteca escolar 

 

Assinalar a importância da biblioteca na 
escola. 
Encontro com: 

 Hélder Magalhães (1º ciclo) 

 Miguel Gouveia (2º e 3º ciclos) 

 André Fernandes (Secundário - cursos 
profissionais) 

 Descodificação de Mensagens nos 
placards das Bibliotecas 

 Atividade de troca de livros: “Se 
gostares podes levar” 

 

 

Todos os ciclos de ensino 
 

Outubro 
 

Equipa da biblioteca 
em parceria com a 
Biblioteca Municipal 
 

 
Meia hora de contos… 

 

Ouvir contar histórias que desenvolvem 
a imaginação e, ao mesmo tempo, 
promovem a aquisição de normas 
valores e comportamentos. 
 

 

Ensino pré-Escolar e Básico (1º e 2º 
anos) 

 

Ao longo do ano - uma 
vez por mês 

 

Equipa da biblioteca  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEITURA E LITERACIA - Domínio B  

B1 – Criação da promoção da competência leitora e dos hábitos de leitura 

B2 – Atividades e projetos de treino e melhoria das capacidades associadas à leitura 

Atividades/Projetos Resumo/Objetivos Destinatários Calendarização Dinamizadores 

 
ALer+ na Feira 

 

Criar condições de acesso aos livros, 
associando-os às preferências e 
necessidades dos alunos e restante 
comunidade, abrindo a Escola à 
Comunidade. 
Promover hábitos de leitura. 
 

 

Comunidade educativa 
 

Dezembro –  Feira do 
Livro na EBVA  
Abril - Feira do Livro na 
EBSTN 

 

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

 
Semana da Leitura: 

                O Prazer de Ler 

 

Dar voz e espaço aos leitores, presentes 
e futuros, na partilha contagiante do 
gosto e do prazer de ler, na exploração 
das sonoridades e da musicalidade das 
palavras e das frases, na descoberta da 
pluralidade de sentidos, pela 
dramatização de universos narrativos e 
poéticos de todos os tempos e 
contextos.  
 

 

Comunidade educativa 
 

13 a 17 de fevereiro 
 

Equipa da Biblioteca 
em parceria com a 
RBST 

 
Poesia livre 

 
Tertúlia Poética na ESDAH 

Sarau de Poesia na EBSTN 

 
 

 

Participar na iniciativa cultural que visa 
celebrar a poesia. 
 

Ouvir dizer poesia. 
Conhecer diferentes tipos de 
composições poéticas. 
Experimentar emoções estéticas. 
 

 

Comunidade Educativa 
 

2º Período 

(20 a 24 de março) 

 

Equipa da BE em 
parceria com a CMST 

 

 

 

 



 

 

LEITURA E LITERACIA - Domínio B  

B1 – Criação da promoção da competência leitora e dos hábitos de leitura 

B2 – Atividades e projetos de treino e melhoria das capacidades associadas à leitura 

Atividades/Projetos Resumo/Objetivos Destinatários Calendarização Dinamizadores 

 
A Ler+ para escrever melhor 

 

Criação de um livro usando ferramentas 
digitais a ser divulgado no Dia Mundial do 
Livro. 
 

 

Alunos do 3º ciclo da EBVA 
 

Ao longo do ano com 
lançamento do livro no 
dia 23 de Abril 

 

Equipa da Biblioteca 
em colaboração com 
professores dos 
grupos de português 
e de expressões. 
 

 
Concursos de promoção da 
leitura 

 

Incitar os alunos a participarem em 
projetos de âmbito regional e/ou 
nacional no sentido de desenvolverem a 
competência leitora. 
 

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

 

Ao longo do ano 
 

Equipa da BE com a 
colaboração dos 
professores dos 
grupos de português 
e expressões. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJETOS E PARCERIAS - Domínio C  

C1 – Desenvolvimento de atividades e serviços colaborativos com outras escolas/bibliotecas 

C2 – Participação em projetos e parcerias com entidades exteriores à escola 

C3 – Envolvimento e mobilização dos Pais, Encarregados de Educação e Famílias 

Atividades/Projetos Resumo/Objetivos Destinatários Calendarização Dinamizadores 

 
Mostra das Universidades 

 

Aproximar os alunos do ensino 
secundário às instituições do ensino 
superior. 
Informar os alunos das diferentes 
possibilidades (instituições e cursos) 
disponíveis 

 

Alunos do 11º e 12º ano da 
ESDAH 

 

Maio 
 

Equipa da BE em 
colaboração com os 
serviços de 
psicologia e 
orientação 
 

 
A Ler+ na vila 

Impulsionar a interação da escola com a 
comunidade. 
Promover o encontro intergeracional à 
volta do livro e da leitura. 

 

Alunos dos diferentes ciclos de 
ensino 

 

Fevereiro, Março e Abril 
Equipa da BE 

 
A Ler+ com escritores e 
leitores 

Encontros com… 

 Escritores; 

 Ilustradores; 

 Animadores da leitura. 

 

Alunos dos diferentes ciclos de 
ensino 

 

Ao longo do ano 
Equipa da BE 

 
Palestra para Encarregados 
de Educação 

Aproximar os Encarregados de Educação 
da vida da escola. 
Sensibilizá-los para a importância da 
leitura. 

Pais e Encarregados de Educação  

Maio 
Professoras 
Bibliotecárias 
 

 
PNC (Plano Nacional de 
Cinema) 
 

Promover a literacia da imagem em 

movimento nas escolas do agrupamento. 

Formar espetadores de cinema 

Alunos dos diferentes ciclos de 
ensino 

 

Ao longo do ano 
Equipa da BE em 
colaboração com a 
equipa do PNC e 
CCVA  

 
AGP - Apoio no Grupo de 
Pares  (Projeto EMA) 

Promover a integração e o sucesso 

escolar através do trabalho colaborativo 

interpares, em ambientes inovadores de 

aprendizagem e do equilíbrio mente-

corpo. 

Alunos do ensino secundário - 
ESDAH 

 

Ao longo do ano 
Equipa da BE em 
parceria com a 
Fundação Calouste 
Gulbenkian 



 

GESTÃO DA BIBLIOTECA ESCOLAR - Domínio D 

D1 – Recursos humanos, materiais e financeiros adequados às necessidades de gestão, funcionamento e dinamização da biblioteca escolar 

D2 – Integração da biblioteca na escola 

D3 – Desenvolvimento, organização e difusão da coleção 

Atividades/Projetos Resumo/Objetivos Destinatários Calendarização Dinamizadores 

 
Contactos/reuniões com a 
Direção, Coordenadores de 
Departamentos e Diretores 
de turma 

 

Apresentar as professoras bibliotecárias 
e os projetos da Biblioteca. 
Dar e receber sugestões de colaboração.  

 

Direção; Coordenadores dos 
Departamentos Curriculares; 
Diretores de turma  

 

Setembro 
 

Professoras 
Bibliotecárias 
 

 
Construção do plano anual 
de atividades 

 

Sistematizar o trabalho a desenvolver ao 
longo do ano. 
Aplicar o MABE. 
Articular o PAA da BE com o PAA do 
Agrupamento. 
 

 

Conselho Pedagógico e 
beneficiários da aplicação do 
plano 

 

Setembro/outubro 
 

Professoras 
Bibliotecárias 

 
Gerir, organizar e conservar 

 

Gestão e organização do espaço e das 
atividades. 
Conservação dos materiais. 
Tratamento do fundo documental. 
Atualização do fundo documental. 
Criação de instrumentos de recolha de 
dados para estatística. 
 

 

Comunidade educativa 
 

Ao longo do ano 
 

Equipa da Biblioteca 

 
A BE nas redes Sociais 

 

Divulgar na Web iniciativas e projetos da 
BE: facebook, twitter, blogue. 
 

 

Alunos, Pais e Encarregados de 
Educação 

 

Maio 
 

Equipa da Biblioteca 

 

 

 

 



 

GESTÃO DA BIBLIOTECA ESCOLAR - Domínio D 

D1 – Recursos humanos, materiais e financeiros adequados às necessidades de gestão, funcionamento e dinamização da biblioteca escolar 

D2 – Integração da biblioteca na escola 

D3 – Desenvolvimento, organização e difusão da coleção 

Atividades/Projetos Resumo/Objetivos Destinatários Calendarização Dinamizadores 

 
Avaliação da BE 

 

Aplicar o modelo de autoavaliação da 
RBE. 
Criar/Reajustar instrumentos de recolha 
e registo sistemático de evidências. 
 

 

Comunidade educativa 
 

Ao longo do ano 
 

Professoras 
Bibliotecárias 
 

 
Rede Concelhia de 
Bibliotecas Escolares 

 

Participar ativamente nas reuniões 
mensais do grupo de trabalho da RBST. 
Dinamizar as atividades propostas. 
Colaborar na permanente atualização do 
Blogue da RBST. 
 

 

Professores bibliotecários 
 

Ao longo do ano 
 

Coordenador 
Interconcelhio 

 


