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 leitura e a consolidação dos hábitos de leitura são factores importantes do êxito 
escolar. Não conseguir adquirir hábitos de leitura na infância repercute-se 
negativamente no desenrolar da vida escolar, comprometendo seriamente o 

futuro. É isto que está em jogo e é este o desafio que a família e a escola devem 
assumir.  

Javier Garcia Sobrino (org), A Criança e o Livro  

A 
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Identificação 
Unidade orgânica 

 
Escola Básica Integrada da Praia da Vitória 

Escola sede EBI da Praia da Vitória 
Escolas EB1 com biblioteca EB1/JI CABO DA PRAIA 

 EB1/JI PORTO MARTINS 

 EB1/JI FR.º SOARES OLIVEIRA 

 
 EB1/JI SANTA RITA 

 EB1/JI SANTA LUZIA 

 EB1/JI B.A.4 

 EB1/JI IRMÃOS GOULART 

 EB1/JI PADRE LINO V. FAGUNDES 

 EB1/JI ALDEIA NOVA 

 EB1/JI S. BRÁS 

 EB1/JI VILA NOVA 

 EB1 CASA DA RIBEIRA 

 EB1/JI AGUALVA 

Coordenador da biblioteca escolar Augusto Fernando Silva Oliveira 
 

 

Domínio 

A - Currículo, literacias e aprendizagem  

Problemas identificados: 

 

Premência	de:	

- Sensibilizar a escola para a importância da leitura como suporte às aprendizagens 

e à progressão nas aprendizagens;  

- Aumentar o grau de conhecimento dos currículos. Ainda que tenha melhorado, 

continua a não ser consistente a articulação da Biblioteca Escolar com a sala de 

aula e com os grupos disciplinares; 

- Aprofundar a articulação e parceria com os Departamentos/Grupos Disciplinares, 

Núcleo Educação Especial, SPO e Conselhos de Turma; 

- Colaborar/articular com as diferentes estruturas pedagógicas na concepção, 

planificação e realização de materiais e estratégias no contexto da promoção da 
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literacia da informação, nomeadamente de materiais informativos e de apoio ao 

estudo e à utilização/pesquisa/produção adequada na internet, guiões de pesquisa e 

outros. A prestação da Biblioteca Escolar não é ainda sólida no que respeita no 

apoio ao currículo e formação para as literacias da informação e dos media; 

- Incrementar a articulação entre a Equipa da Biblioteca Escolar e as equipas de 

trabalho dos projetos escolares; 

- Promover atividades formativas para o uso correto e seguro da informação, dos 

media e das tecnologias, ambientes e ferramentas digitais; 

- Envolver a família e/ou outros membros da comunidade em projetos de leitura; 

- Organizar ações informais de formação sobre a BE junto de alunos e docentes; 

- Apresentar aos docentes sugestões de trabalho conjunto em torno do tratamento de 

diferentes unidades de ensino ou temas; 

- Promover uma maior comunicação entre a BE e os docentes que lecionam 

Cidadania; 

- Aumentar o nível de formação dos elementos da equipa da BE; 

- Adotar um modelo de pesquisa uniforme para toda a escola; 

- Desenvolver projetos interdisciplinares, com o objetivo de desenvolver a 

oralidade, a escrita e as restantes literacias associadas ao ato de ler; 

- Promover a articulação da leitura com os diferentes domínios curriculares, com os 

docentes e a com a biblioteca municipal; 

- Apoiar ativamente a implementação de projetos de leitura.	

 
 

Resultados esperados: 

 
	

- Obter maior articulação da Biblioteca Escolar com os docentes e com as 

estruturas representativas e decisão pedagógica; 

- Integrar a pesquisa e uso de informação nos projetos escolares da iniciativa da 

biblioteca ou apoiados por ela; 

- Incrementar o apoio a atividades de estudo e outras tarefas escolares; 

- Incrementar o apoio e a formação dos utilizadores na utilização de tecnologias, 

ambientes e ferramentas digitais; 
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- Aumentar a articulação entre a biblioteca e a sala de aula; 

- Incrementar o apoio à utilização das TIC no contexto das atividades 

curriculares; 

- Proporcionar e divulgar informação respeitante aos perigos e vantagens da 

Internet; 

- Incrementar o apoio aos docentes no desenvolvimento de programas e projetos 

(Plano Nacional de Leitura/Plano Regional de Leitura, Educação Literária, 

Saúde Escolar, Etwinning...); 

- Promover um maior número de interações dos alunos e docentes com a 

biblioteca; 

- Construir e divulgar um conjunto de recursos digitais das disciplinas do 1º, 2º e 

3º ciclo. Essa divulgação deverá ser feita na Intranet; 

- Melhorar os recursos na área da biblioteca de apoio ao estudo e trabalho 

autónomo; 

- Difundir informação sobre livros e autores, organizar guiões de leitura, 

bibliografias e outros materiais de apoio relacionados com matérias de interesse 

curricular ou formativo; 

- Incentivar nos alunos o uso da biblioteca para a leitura recreativa, para se 

informar ou para realizar trabalhos escolares; 

- Aumentar a participação da biblioteca na dinamização de atividades culturais na 

escola; 

- Rentabilizar as iniciativas programadas, partilhando-as com outras escolas e 

bibliotecas; 

- Melhorar os mecanismos de promoção e marketing da BE, valorizando e 

divulgando junto da escola e comunidade o seu plano de atividades e os seus 

canais de difusão. 

 
 

 

Indicadores 

A.1 – Apoio ao currículo e formação para as literacias da informação e dos média 

Ação nº 1 – Visita à biblioteca (formação de utilizadores) 
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Calendarização - setembro/outubro 

Atividade(s)	 -	 Esta visita é proporcionada anualmente, no decurso da segunda quinzena de 
setembro, a todos as turmas de 5º ano, com o propósito de apresentar as valências da Biblioteca 
Escolar, fornecendo-se aos alunos o guião orientador para o utente e os conhecimentos básicos 
para a sua movimentação no espaço (seis áreas da biblioteca), sistema de pesquisa informática 
do catálogo através do módulo Opac do Bibliobase, utilização do catálogo e CDU (com a cores 
propostas para as bibliotecas escolares pela Rede Nacional das Bibliotecas Escolares), 
requisição de livros através do cartão do aluno e leitor ótico, preenchimento do Registo Diário 
Informatizado e utilização de recursos/equipamentos informáticos. 

Objetivos – Dar a conhecer ao aluno conhecer as valências da BE e a formação básica para se 
movimentar adequadamente no espaço. 

Intervenientes/responsáveis -  Grupo de Português e Equipa da Biblioteca Escolar. 

Destinatários - Alunos de 5º ano.  

Avaliação/instrumentos de avaliação – Ficha de avaliação normalizada (disponível em 
computador). 

Recursos – Equipa da Biblioteca. 

Custos – 10 € (fotocópias do guião da BE). 

 

Ação nº 2 - Leitura informal (jornais digitais e revistas) 

Calendarização - setembro/junho 

Intervenientes/responsáveis - Equipa da Biblioteca Escolar.	

Objetivos – Pretende-se garantir o acesso aos alunos aos jornais digitais (assina a escola o 
Público Digital) e outros disponíveis on-line, bem como a um conjunto de revistas como a 
“Visão Júnior”, “Super Interessante” e “Amiguinho”. 

É propósito da BE manter a assinatura destas publicações, procedendo à sua divulgação na 
escola e disponibilizando-as em espaços diferentes (bufetes dos alunos e biblioteca). Pretende-
se, igualmente, estimular junto do corpo docente a oferta de jornais e revistas à biblioteca. 

Destinatários – Comunidade Escolar.  

Avaliação/instrumentos de avaliação – Ficha de avaliação normalizada (computador). 

Recursos – Equipa da Biblioteca. 

Custos – 120 € . 
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Ação nº 3 - À descoberta dos elementos químicos 

Calendarização - 2º período. 

Atividade(s) - Pesquisa de informação sobre as propriedades e aplicações dos elementos da 
tabela periódica.	

-	Elaboração de um filme/animação/Powerpoint pelos alunos do 9º ano. 

Objetivos -	Promover o conhecimento da tabela periódica. Desenvolver competências na área 
das TIC. 

Intervenientes/responsáveis: Cidália Machado, Susana Meireles e Augusto Oliveira. 

Destinatários - Alunos do 3º ciclo. 

Avaliação/instrumentos de avaliação - Ficha de avaliação normalizada (computador). 

Recursos –	Computador e software.	

Custos – Nada a assinalar. 

 

Ação nº 4 -  Produção de materiais para apoio ao estudo 

Calendarização: setembro a junho 

Atividade(s): Criação ou adaptação de materiais de suporte à aprendizagem e ao estudo dos 
alunos para todas as áreas disciplinares do 1º ao 9º ano. 

Objetivos: Facilitar o acesso a materiais e guiões de apoio ao estudo e à realização de trabalhos 
no âmbito disciplinar. 

Intervenientes/responsáveis: Equipa da Biblioteca Escolar e grupos disciplinares*. 

Destinatários: Alunos. 

Avaliação/instrumentos de avaliação:	Evidências apresentadas pelos intervenientes. 

Recursos: Materiais de apoio ao estudo (testes, fichas informativas e formativas, PowerPoint, 
testes de avaliação formativa, recursos digitais, guiões de estudo e pesquisa, etc.). 

Custos: Nada a acrescentar. 

• A requerer colaboração. 
 

Ação nº 5 – Concurso promovido pelo Clube do Ambiente 
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Calendarização: outubro a maio 

Atividade(s): Atividade quinzenal da responsabilidade do Clube do Ambiente. 

Objetivos: Fomentar o conhecimento da fauna e flora dos Açores. 

Intervenientes/responsáveis: Clube do Ambiente. 

Destinatários : Alunos do 2º e 3º Ciclo. 

Avaliação/instrumentos de avaliação: Número de participantes. 

Recursos : Alunos e coordenador do Clube do Ambiente. 

Custos: Nada a assinalar. 

 

Ação nº 6 - Internet Segura – Sessões  

Calendarização – 2º período 

Atividade(s): Dinamização de várias sessões na BE. 

Objetivos: Campanha a implementar na biblioteca alertando para os riscos e vantagens da 
utilização da internet. 

Recursos: Monitoras da U.A.. 

Destinatários: Alunos do 2º e 3º Ciclos. 

Intervenientes/responsáveis:	Equipa da Biblioteca Escolar e Centro de Competência TIC da 
Universidade de Aveiro. 

Avaliação/instrumentos de avaliação: Ficha de avaliação normalizada (computador). 

 

Ação nº 7 - Concurso “SMS” 

Calendarização: outubro a maio 

Atividade(s):	Concurso temático a realizar mensalmente. 

Objetivos: Visa promover o conhecimento multidisciplinar dos alunos e promover o trabalho 
colaborativo. 

Intervenientes/responsáveis:	Grupos disciplinares e Equipa da Biblioteca Escolar.	

Destinatários: Alunos do 2º e 3º Ciclos. 

Avaliação/instrumentos de avaliação: Nível de participação dos alunos. 
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Custos: Nada a acrescentar. 

 

Ação nº 8 - Educação Literária  

Calendarização: (proposta a ser apresentada em CP para disciplina a vigorar em regime de 
oferta de escola para 2016/2017 e anos subsequentes), ao abrigo do disposto no número 19 do 
artigo 4º do Decreto Legislativo Regional nº 21/2010/A de 24 de Junho de 2010.  

Atividade(s) – Disciplina “Educação Literária”. 

Objetivos –  Promover a literacia da leitura e o prazer pela leitura. Contribuir para a educação 
literária e para a ligação do aluno ao livro. Promover a leitura, assumindo-a como fator de 
desenvolvimento individual e social; Desenvolver estratégias que permitam o desenvolvimento 
de competências e gosto pela leitura; Estimular a troca de pontos de vista sobre um livro (ou 
parte), um autor ou um tema; Despertar o espírito crítico e promover a reflexão e discussão; 
Desafiar o uso das novas tecnologias; Trabalhar e desenvolver estratégias cognitivas de leitura 
(construir imagens enquanto leem; conectar o texto que está sendo lido com sua própria 
experiência, com outras leituras e a eventos que ocorrem no mundo; questionar o texto, o autor 
e ou as personagens; interpretar, levantar hipóteses, projetar conclusões; avaliar, criticar, fazer 
julgamentos; analisar a estrutura do texto, a linguagem, o estilo, o tema, o ponto de vista do 
autor; recordar o que leu, lembrar de informações, fazer uma síntese…), etc. 

Intervenientes/responsáveis – Docentes de Português. 

Destinatários – Alunos dos 2º e 3º Ciclos. 

Avaliação/instrumentos de avaliação: A criar posteriormente. 

Recursos: A apresentar posteriormente.  

Custos: Nada a assinalar. 

 

Ação nº 9 - “À Descoberta dos Elementos Químicos” 

Calendarização - Ao longo do ano letivo. 

Atividade(s) -	Pesquisa de informação sobre as propriedades e aplicações dos elementos da 
tabela periódica. Elaboração de um filme/animação/PowerPoint pelos alunos do 9º ano. 

Objetivos -	Promover o conhecimento da tabela periódica.		

Intervenientes/responsáveis: Professoras Susana Meireles e Cidália Machado, com a 
colaboração do Departamento de Ciências do 3º ciclo. 

Destinatários: Alunos do 3º Ciclo. 



 

9	
	

Avaliação/instrumentos de avaliação: Ficha de avaliação normalizada (computador). 

Recursos: Computadores e software de animação. 

Custos : Nada a assinalar. 

 

Ação nº 10 – Histórias com plantas 

(Exposição de herbários/ Kit “Como fazer um herbário”/Exploração do livro “Herbário”) 

Calendarização: março. 

Atividade(s): Exposição de herbários; criação de um guia para construção de um herbário; 
exploração da obra “Herbário” de Jorge Sousa Braga, proposta pelo PNL para o 5º ano em sede 
de sala de aula e do Clube de Leitura.  

Proposta a formular no grupo disciplinar de Português do 2º Ciclo para eventual exploração na 
disciplina (5º ano). 

A Equipa da Biblioteca criará um guião que promova uma exploração da obra e um 
aprofundamento dos saberes científicos associados à temática. 

Objetivos: Fomentar o conhecimento científico e o gosto pela poesia, articulando saberes 
interdisciplinares. 

Intervenientes/responsáveis: Grupo disciplinar de Ciências da Natureza (2º Ciclo); Clube de 
Leitura, Equipa da Biblioteca Escolar e Grupo Disciplinar de Português*. 

Destinatários: Alunos de 5º ano e do Clube de Leitura. 

Avaliação/instrumentos de avaliação: Ficha de avaliação normalizada (computador). 

Recursos: Plantas/herbários, livro e guião de exploração da obra. 

Custos: 12 €. 

 

Ação nº 11 – Pedras com história 

Calendarização: (3º período) 

Atividade(s): 

1º etapa	

- Pesquisa de informação sobre rochas. 

- Exposição de amostras de rochas e minerais devidamente identificadas pelos alunos do 7º ano. 
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- Observação de diferentes tipos de areia. 

2º etapa 

- Leitura de um conto sobre as areias. 

- Criação de contos pelos alunos do 1º/2º ciclo alusivos à temática abordada. 

3º etapa 

Publicação dos contos no blog da biblioteca. 

Objetivos -	Despertar o interesse dos alunos para as Ciências em geral e para a Geologia em 
particular. Reconhecer a existência de uma grande diversidade de rochas e minerais na 
Natureza. Promover a literacia da informação. Desenvolver o gosto pela escrita. 

Intervenientes/responsáveis - Augusto Oliveira, Cidália Machado e Susana Meireles. 

Destinatários - Alunos do 1º/2º ciclo. 

Avaliação/instrumentos de avaliação – Ficha de avaliação modelo informatizada. 

Recursos - Amostras de rochas e minerais / Bibliografia sobre petrologia.	

Custos – Nada a assinalar. 

 

Ação nº 12		-	“Viagem pelo sistema solar”  

Calendarização – 2º período escolar 

Atividade(s) - 1º etapa	

- Pesquisa de informação sobre o Sistema Solar. 

- Elaboração de um filme pelos alunos do 7º ano. 

- Elaboração de um guião de exploração do filme.	

2º etapa	(produto final) 

Objetivos - Promover o gosto pelo conhecimento do Universo e desenvolver competências na 
área das TIC. 

Intervenientes/responsáveis - Professores Augusto Oliveira, Cidália Machado e Susana 
Meireles. 

Destinatários - Alunos do 3º ciclo	

Avaliação/instrumentos de avaliação - Ficha de avaliação normalizada (computador)..	
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Recursos -	Computador e Software (moviemaker/imovie/outros...).	

Custos – Nada a assinalar. 

 

Ação nº 13 – Dia Mundial da Alimentação - (exposição/distribuição de marcadores de 
livros - BE) 

Calendarização - 16 de outubro 

Atividade(s): Apresentação dos trabalhos elaborados pelos alunos a propósito da celebração do 
dia mundial da alimentação. 

Objetivos: Sensibilizar a comunidade escolar para uma alimentação racional e equilibrada. 

Intervenientes/responsáveis: Grupo de Ciências da Natureza. 

Destinatários: Comunidade escolar. 

Avaliação/instrumentos de avaliação: Evidências apresentadas pelos intervenientes. 

Recursos: Materiais/trabalhos produzidos pelos alunos. 

Custos: Nada a acrescentar. 

 

Ação nº 14 -  “Cientista VIP” 

Calendarização - Ao longo do ano letivo 

Atividade(s): - Desafios mensais com questões sobre Matemática, Biologia, Geologia, Física e 
Química. 

Objetivos: Incutir nos alunos o interesse pela pesquisa na área das Ciências. 

Intervenientes/responsáveis: Profs. Susana Meireles e Cidália Machado, com a colaboração do 
Departamento de Ciências do 3º ciclo. 

Destinatários: Alunos do 3º ciclo 

Avaliação/instrumentos de avaliação: Evidências apresentadas pelos intervenientes. 

Recursos: Fotocópias dos questionários. 

- Prémio para o vencedor do concurso. 

Custos: Nada a acrescentar. 

 

 



 

12	
	

A.2 – Uso das tecnologias digitais e da Internet 

 

Ação nº 1 - Intranet – apoio ao estudo 

Calendarização: setembro a junho 

Atividade(s): Construção de uma intranet para uso dos alunos na BE, nos quinze computadores 
ao seu dispor nesse espaço, onde estarão alojadas informações alusivas à biblioteca e materiais 
de estudo para todas as disciplinas/áreas. 

Objetivos: Produzir uma plataforma que facilite o acesso a guiões de pesquisa, materiais de 
apoio a pesquisa e utilização da informação, reforçando o acesso à informação dedicada e aos 
materiais de suporte às aprendizagens. 

Intervenientes/responsáveis: Ângela Gonçalves, Ana Pamplona, Armando Araújo, Cláudio 
Ferreira e Augusto Oliveira. 

Destinatários: Alunos.  

Avaliação/instrumentos de avaliação: Evidências apresentadas pelos intervenientes. 

Recursos: Equipamento físico de informática, suporte técnico das TIC e apoio digital. 

Custos: Nada a acrescentar. 

 

Ação nº 2 - “Kit Internet segura” 

Calendarização: setembro a maio 

Atividade(s): Criação de dossier temático digital sobre as vantagens e os riscos da utilização da 
Internet Segura, com o apoio do Centro de Competência TIC da universidade de Aveiro. 

Objetivos: Disponibilizar aos alunos e docentes um vasto leque de material pedagógico  e de 
informação multimédia. 

Intervenientes/responsáveis: Professora Cláudia Palmeira. 

Destinatários: Alunos e docentes (aulas de Cidadania). 

Avaliação/instrumentos de avaliação: Evidências apresentadas pelos intervenientes 

Recursos: Materiais disponibilizados pela equipa do Centro de Competência TIC da 
universidade de Aveiro e pelo programa Seguranet, entre outros. 

Custos: Nada a assinalar. 
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Ação 3 - Como construir um blog (Blogspot/Wordpress) 

Calendarização: fevereiro/março 2016 

Objetivos: Dotar os alunos e/ou docentes de conhecimentos básicos para a criação de um blog 
na plataforma “Blogspot” e “Wordpress”. 

Intervenientes/responsáveis: Cláudio Ferreira e Augusto Oliveira. 

Destinatários: Alunos e docentes.  

Avaliação/instrumentos de avaliação: Questionário. 

Recursos: Sala de informática. 

Custos: Nada a assinalar. 

 

 

 

 

Domínio 

B – Leitura e literacia 

Problemas identificados: 

 
 

Premência de: 

- Incrementar atividades lúdicas que levem os alunos a interessarem-se pela 

biblioteca e a reconhecer nela um recurso fundamental (concursos, desafios e 

jogos didáticos). 

- Organizar e preparar recursos de leitura para públicos diversos; 

- Divulgar com regularidade as novidades e ações da biblioteca, usando a 

intranet, expositores, blog e página do facebook; 

- Criar grupos de leitores (Clube de Leitura); 

- Dinamizar momentos de leitura na biblioteca; 

- Solicitar o apoio de bons leitores que possam dar o seu testemunho aos alunos; 
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- Atualizar regularmente a coleção; 

- Colaborar ativamente com os docentes do 1º, 2º e 3º Ciclo nas atividades de 

leitura no âmbito da Educação Literária; 

- Estimular os pais/encarregados de educação à participação em eventos 

associados ao livro; 

- Promover encontros com escritores; 

- Promover ações conjuntas com outras escolas e organismos; 

- Cimentar redes de relação com empresas (mecenato); 

- Envolver a família em projetos ou atividades na área da leitura;  

- Promover dinâmicas que incrementem a leitura presencial e o empréstimo 

domiciliário. 

 

Resultados esperados: 

 
 

- Aumentar o número de atividades associadas à leitura em voz alta a todos os 

ciclos de ensino, envolvendo docentes de níveis de ensino diferentes; 

- Criar uma atividade de leitura que envolva os pais/encarregados de educação; 

- Desenvolver atividades e projetos promotores de leitura; 

- Aumentar o número de utentes e de requisições de livros em todos os ciclos de 

ensino; 

- Melhorar as condições na BE para que ela se torne um espaço agradável e 

acolhedor, rico em livros e em recursos variados; 

- Verificar-se um trabalho sistemático de suporte e consolidação dos hábitos de 

leitura; 

- Promover encontros com escritores; 

- Atualizar significativamente a coleção; 

- Preparar e divulgar recursos de leitura, orientados para níveis de escolaridade e 

público diverso; 

- Orientar os alunos na escolha das obras a ler; 

- Divulgar, em diferentes suportes, as novidades; 

- Criar grupos de alunos e docentes que promovam a recriação/dramatização de 
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leituras nas escolas para públicos diversos; 

- Criação de um Plano Promocional de Leitura que envolva todos os ciclos de 

ensino da EBI da Praia da Vitória. 

 
 

Indicadores 

B.1 – Criação e promoção da competência leitora e dos hábitos de leitura 

 

Ação nº 1 – Sirva-se de um livro 

Calendarização: setembro a junho 

Atividade(s): Difusão de livros noutros espaços escolares. 

Objetivos: Divulgar a coleção, promover a leitura e aproximar o público da BE. 

Intervenientes/responsáveis: Biblioteca Escolar. 

Destinatários: Comunidade Escolar. 

Avaliação/instrumentos de avaliação: Número total de requisições. 

Recursos: Livros. 

Custos: Nada a assinalar. 

 

Ação nº 2 – Concurso de Poesia 

Objetivos - A realização de um concurso de poesia estimula a escrita e os valores implicados no 
ato de escrever, como a socialização, a criatividade, o autoconhecimento e a capacidade de 
reflexão e de expressão.  

Destinatários: Alunos do 1º Ciclo, 2º e 3º Ciclos, Pais/Enc. de Educação, docentes e 
funcionários. 

Calendarização: (2º período – março, 2015). 

Intervenientes/responsáveis: Equipa da Biblioteca Escolar e Grupo Disciplinar de Português do 
2º Ciclo. 

Avaliação/instrumentos de avaliação: Evidências apresentadas pelos intervenientes. 

Recursos: Livros para oferta/prémios (editoras). 

Custos: Nada a assinalar. 
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Ação nº 3 - Projeto “Formação entre pares”  

Calendarização: outubro, novembro e dezembro 

Atividade(s): Passagem de testemunho da obra "Ungali" de Elsa Serra/ trabalho colaborativo. 

Objetivos: -	Fomentar uma conceito de escola inclusiva, no qual a BE tenha um papel ativo; 
desenvolver o gosto pela leitura; ampliar capacidades leitoras e comunicacionais; saber escutar 
os outros; aumentar a autoestima; desenvolver o espírito de partilha; explorar o espaço da 
biblioteca; respeitar regras e comportamentos estabelecidos.	

Intervenientes/responsáveis: Docentes do Núcleo de Educação Especial e Equipa da Biblioteca 
(Rosa Medeiros). 

Destinatários: Alunos da Educação Especial. 

Avaliação/instrumentos de avaliação: Formulários a alunos e professores (Google forms). 

Recursos: livros, cartolinas, fichas de consolidação, vídeo e ferramentas web2.0. 

Custos: Nada a assinalar. 

 

Ação nº 4 - “Reading Time” 

Calendarização: ao longo do ano letivo, uma vez por mês. 
  
Atividade(s): Atividade de "Reading" e/ou "Listening" de uma história em inglês. 
  
Objetivos: Promover hábitos de leitura, fomentar o gosto pela aprendizagem do inglês, 
contribuir para o reforço e ampliação do vocabulário e reforçar a componente lúdica na 
aprendizagem da língua estrangeira, proporcionando momentos de convívio entre professor e 
alunos. 
 
Intervenientes/responsáveis: Professora Ana Isabel Ferreira. 
  
Destinatários: Alunos do 1º Ciclo (do 1º ao 4º ano) das escolas onde a docente leciona. 
  
Avaliação/instrumentos de avaliação: Evidências apresentadas pelos intervenientes e fichas de 
trabalho sobre a atividade. 
  
Recursos: Livros em formato papel e digital. 
  
Custos: nada a assinalar. 
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Ação nº 5 - Projeto “Ler + no Pré-Escolar e 1º Ciclo 

Calendarização: novembro a maio – calendarização a ser apresentada esta semana. 

Atividade(s): Abordagem e exploração integrada de obras do PNL. 

Objetivos: A Biblioteca Escolar da Escola Básica Integrada da Praia da Vitória, em estreita 

ligação com a Rede Regional das Bibliotecas Escolares (RRBE), intervirá nas escolas EB1/JI 

da unidade orgânica, junto dos alunos, dos docentes e das famílias, no sentido de desenvolver o 

gosto pela leitura e de aumentar a compreensão leitora. A promoção da leitura visa, 

essencialmente, formar leitores competentes que sejam agentes dinâmicos dos projetos, 

desempenhando a interação entre o texto e o leitor uma condição fundamental. 

No ano letivo 2015-2016, a coordenação da Biblioteca Escolar da EBI da Praia da Vitória, por 

indicação da RRBE, privilegiará o 2º ano e o Pré-Escolar da unidade orgânica. A Biblioteca 

Escolar – responsável pela implementação do projeto – terá como principais interlocutores no 

projeto os Coordenadores do 1º Ciclo, Pré-Escolar e Educação Especial. Os professores 

titulares de turma do 2º ano, os docentes do Ensino Especial nas turmas em que o projeto for 

implementado, bem como os educadores, em parceria com a Equipa da Biblioteca Escolar, 

serão os agentes dinamizadores do projeto. 

Os pais e encarregados de educação serão chamados a participar no projeto, por forma a 

garantir o seu envolvimento na valorização da leitura e na adesão a eventos relacionados com 

os livros e leitura. 

O projeto tem como finalidade desenvolver as competências previstas no «Pro-Sucesso», no 

Programa e Metas Curriculares de Português do Ensino Básico e no Referencial «Aprender 

com a Biblioteca Escolar», contribuindo, ainda, para desenvolver um conceito de escola 

inclusiva, no qual a leitura e biblioteca escolar tenham um papel decisivo. 

 

Intervenientes/responsáveis – Departamento do Pré-Escolar, Departamento do 1º Ciclo, Núcleo 
de Educação Especial, Equipa da BE e Rede Regional das Bibliotecas Escolares. 

Destinatários – Alunos do Pré-Escolar, 2º ano do 1º Ciclo e algumas turmas da Educação 
Especial. 

Avaliação/instrumentos de avaliação – Inquérito. 

Recursos: Livros, passaporte da leitura, materiais de suporte à exploração das obras. 

Custos – Material de desgaste (cartolinas, cola, tintas...) – 90 € 
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Ação nº 6  – “Correntes de contos” 

Calendarização: novembro a maio 

Atividade(s): Promoção de sessão literárias destinadas aos alunos de todos os ciclos e níveis de 
ensino. 

Objetivos: Promover atividades de leitura dramatizada, leitura partilhada e animação que 
cativem os alunos e induzam comportamentos de leitura; solicitar o auxílio de bons leitores que 
sejam capazes de dar o seu testemunho aos alunos; reforçar a articulação entre a biblioteca e o 
trabalho de sala de aula.  

Intervenientes/responsáveis: Alunos e professores do Clube de Leitura, com a 
recriação/dramatização de leituras; a Equipa da BE (Noélia Horta, Teresa Meneses, Filipe 
Sancho e Augusto Oliveira); Paula Cotter Cabral (ES Vitorino Nemésio – Projeto“(Re) 
Contos)” e Biblioteca Municipal (“Hora do conto”). 

Destinatários: Alunos do Pré-Escolar, 1º Ciclo, 2º Ciclo e 3º Ciclo da unidade orgânica. 

Avaliação/instrumentos de avaliação: Inquérito. 

Recursos: Livros, meios audiovisuais e material de desgaste rápido. 

Custos: 30 € 

 

Ação nº 7 - Feira do Livro  

Calendarização – dezembro 2015 

Objetivos:	Promover o acesso ao livro, fomentar o gosto pela leitura e aumentar a coleção.	

Intervenientes/responsáveis:	Equipa da Biblioteca 

Destinatários:	Alunos, docentes, funcionários e pais/E.E. 

Avaliação/instrumentos de avaliação:	Evidências	apresentadas pelos intervenientes. 

Recursos: Funcionários para apoio.	

Custos –Nada a acrescentar. 

 

Ação nº 8 - Feira do livro usado  

Calendarização – 2º período 

Atividade(s) – Venda de livros usados. 
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Objetivos – Promover a leitura e facilitar o acesso ao livro. Envolver os pais/encarregados de 
educação nas atividades promovidas pela BE. 

Intervenientes/responsáveis – Equipa da BE com apoio da comunidade escolar. 

Destinatários – Comunidade Escolar. 

Avaliação/instrumentos de avaliação - Ficha de avaliação modelo informatizada. 

Custos –Nada a acrescentar. 

 

Ação nº 9 - “O(s) livro(s) da minha vida” – com Joel Neto 

Calendarização  - 2º período 

Atividade(s) - Esta atividade pretende passar aos alunos o testemunho pessoal da descoberta da 
leitura, do prazer de ler e da sua importância. Pretende-se que o convidado dê a conhecer os 
livros que marcaram a sua infância e adolescência, recorrendo, entre outras abordagens, à 
leitura de excertos de alguns livros. 

Objetivos: Promoção do livro e da leitura pelo contato com o autor. 

Intervenientes/responsáveis: Equipa da Biblioteca Escolar. 

Destinatários – Alunos do 3º Ciclo. 

Avaliação/instrumentos de avaliação: Ficha de avaliação modelo informatizada. 

Recursos: Espaço da biblioteca escolar. 

Custos: : Nada a assinalar. 

 

Ação nº 10 – Sugestões da BE: divulgação de sinopses de revistas, livros, filmes e CD 

Calendarização:  Ao longo do ano letivo 

Atividade(s): Divulgação de novidades literárias e obras de particular relevância (blog, placard 
e vitrine da BE) 

Objetivos: Difundir a coleção. 

Intervenientes/responsáveis: Filipe Sancho e Augusto Oliveira. 

Destinatários: Comunidade educativa. 

Avaliação/instrumentos de avaliação: Evidências	apresentadas pelos intervenientes. 

Recursos: Computador e vitrine. 
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Custos: Nada a acrescentar. 

 

Ação nº 11 – Projeto Promocional de Leitura (PPL) 

Calendarização – ao longo do ano letivo. 

Atividade(s) – Criar um documento estratégico de promoção de leitura que delineie as 
orientações, estratégias e ações em prol da leitura da unidade orgânica, em colaboração com 
todos os elementos da comunidade educativa. 

Objetivos – Criar um plano integrado, sistemático e partilhado de promoção da leitura. 

Intervenientes/responsáveis – Equipa da BE, departamentos e apoio da restante comunidade 
educativa da unidade orgânica. 

Destinatários – Alunos. 

Avaliação/instrumentos de avaliação - Ficha de avaliação modelo informatizada. 

Custos – Nada a acrescentar. 

 

 

 

 

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

 

Ação nº 1 – Encontros com escritores 

Calendarização : Elsa Serra (novembro) / Joel Neto (março). 

Atividade(s): Sessões literárias para o público infantil (2º ano) e juvenil (3º Ciclo). 

Objetivos: Sensibilizar para a importância da leitura através da experiência pessoal de leitor 
(escritor). 

Intervenientes/responsáveis: Elsa Serra, Joel Neto e Equipa da BE. 

Destinatários : 2º ano e 3º Ciclo. 

Avaliação/instrumentos de avaliação: Ficha de avaliação modelo informatizada. 

Recursos: Livros. 

Custos: Nada a acrescentar. 
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Ação nº 2 -  Clube de Leitura 

Calendarização: setembro a maio  

Atividade(s): Leitura, recreação e dramatização de obras literárias para os alunos do 1º Ciclo. 

Objetivos: Promover atividades de leitura em voz alta, leitura partilha e animação que cativem 
as crianças e os jovens e induzam comportamentos de leitura. Fomentar a criação de grupos ou 
comunidades de leitores. 

Intervenientes/responsáveis: Alunos inscritos no Clube e professores Teresa Meneses e 
Augusto Oliveira. 

Destinatários: Alunos. 

Avaliação/instrumentos de avaliação: Ficha de avaliação modelo informatizada. 

Recursos: Cartolinas e plastificação de imagens. 

Custos: 5 €. 

 

Ação nº 3 – Concurso “Vamos ler em voz alta” (1º Ciclo – 3º e 4º ano) 

Calendarização: 2º e 3º período. 

Atividade(s):	Lançar, pelo 2º ano consecutivo, um concurso aos alunos/leitores do 1º Ciclo. A 
atividade inicia-se em todas as turmas de 3º e 4º ano aderentes ao projeto, após o que são 
selecionados os vencedores por cada turma, juntando-se na final na escola sede. 

Objetivos:	Ler para praticar a leitura em voz alta – pretende-se que os alunos leiam com clareza, 
rapidez, fluência e correção, pronunciando adequadamente, respeitando as normas de 
pontuação e com a entoação requerida. 

Intervenientes/responsáveis:	Equipa da Biblioteca e docentes do 3º e 4º ano.	

Destinatários: Alunos do 3º e 4º ano. 

Avaliação/instrumentos de avaliação: Evidências apresentadas pelos intervenientes. 

Recursos: Livros para oferta/Biblioteca. 

Custos: Nada a assinalar. 
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Domínio 

C – Projetos, parcerias e atividades livres de abertura à comunidade 

Problemas identificados: 

 
 
Existem parcerias com a biblioteca pública, câmara municipal, escolas da unidade 

orgânica, Escola Secundária Vitorino Nemésio, EBI dos Biscoitos, EBI Ferreira 

Drumond, Centro de Formação da EBIPV, Centro de Competência TIC da 

Universidade de Aveiro, Biblioteca Municipal de Seia, empresas (mecenato) e a Rede 

Regional da Bibliotecas Escolares. 

O ponto mais débil neste domínio prende-se com o envolvimento e mobilização dos 

pais. 

 
 
Premência: 
 
 

- Dar continuidade às parcerias e ações conjuntas iniciadas no ano anterior, 

aprofundando-as; 

- Formalizar e estreitar as parcerias existentes; 

- Encontrar novas parcerias; 

- Dar a conhecer as valências da biblioteca aos pais e convidá-los a participar em 

atividades associadas à leitura/livro; 

- Aumentar o grau de intervenção da BE na escola através da conceção de 

projetos relevantes de sua iniciativa; 

- Articular, em parceria com entidades locais, programas ou atividades culturais 

ou formativas, visando uma maior ligação à comunidade educativa e uma maior 

abertura na unidade orgânica; 

- Promover/apoiar projetos de âmbito regional; 

- Fomentar uma maior ligação entre as bibliotecas de todas as escolas da unidade 

orgânica. 

 
 
 

Resultados esperados: 
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- Envolvimento das instituições em ações conjuntas na promoção da leitura; 

- Encontrar novos recursos (humanos e financeiros) externos à escola; 

- Dinamização de ações que envolvam pais/E.E; 

- Fortalecimento da ligação da BE da escola sede com todas as escolas da 

unidade orgânica, fomentando parcerias e ações concretas de promoção da 

leitura; 

- Fomentar uma colaboração com as restantes bibliotecas das escolas do 

concelho; 

- Fortalecimento da colaboração da BE com o Centro de Formação da EBIPV; 

- Aprofundamento da parceria com a edilidade, garantindo um apoio significativo 

à Biblioteca Escolar. 

 
 

 

 

Indicadores 

C.1 – Desenvolvimento de atividades com outras escolas e bibliotecas  

Ação nº 1 - “Hora do conto” - Biblioteca Municipal 

Calendarização: 1º, 2º e 3º período – 2015/2016 

Objetivos: Promover atividades de leitura recreativa, promovendo o conto oral e dando relevo, 
sempre que possível, ao Teatro de Fantoches. 

Intervenientes/responsáveis: Equipa da Biblioteca Municipal Manuel Silvestre e docentes do 
ensino regular e Educação Especial. 

Destinatários: Alunos do Pré- Escolar, 1º e 2º Ciclo e das turmas da Educação Especial 

Avaliação/instrumentos de avaliação: Evidências apresentadas pelos intervenientes. 

Recursos: Biblioteca.	

Custos: Nada a assinalar. 
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Ação nº 2 - Projeto Ler + no Pré-Escolar/1º Ciclo” 

Projeto desenvolvido em parceria com a Rede Regional das Bibliotecas Regionais e EB1/JI da 
EBI da Praia da Vitória. Projeto já aventado anteriormente. 

 

Ação nº 3 – Rede colaborativa entre as bibliotecas da unidade orgânica 

Calendarização: Atividade já implementada mas temporalmente indefinida. 

Atividade(s): 
 
 a) Partilha de recursos (guiões e outros materiais para exploração de obras literárias); 
 
b) Possibilidade de frequência (limitada) da formação “Oficina de contos de História”; 
 
c) Implementação do sistema de circulação e partilha de livros entre as escolas; 
 
e) Contatos com a autarquia para apoio às escolas e às bibliotecas da rede; 
 
d) Deslocação às escolas para promoção de sessões de conto por parte da Equipa da Biblioteca 
Escolar da EBIPV; 
 
f) Entrega/envio por parte do Coordenador da BE da EBIPV de um ficheiro Excel, muito 
simples, para inventariação dos livros existentes nas bibliotecas das escolas; 
 
g) Adesão ao Projeto Ler + no Pré-Escolar e 1º Ciclo da Rede Regional das Bibliotecas 
Escolares; 
 
h) Criação de uma lista de email para promoção da rede de contatos e partilhas; 
 
i) Criação de um banco de materiais para apoio ao estudo aos alunos do 1º Ciclo; 

Objetivos: Estabelecer parcerias e uma rede de cooperação com todas as bibliotecas e escolas 
da UO, articulando ações, promovendo oportunidades formativas, rentabilizando estruturas, 
equipamentos e recursos interbibliotecas. 

Intervenientes/responsáveis: Docentes coordenadores das bibliotecas escolares da EBIPV; 
docentes do 1º Ciclo e Equipa da Biblioteca Escolar. 

Destinatários: Docentes coordenadores/escolas EB1/JI da UO. 

Avaliação/instrumentos de avaliação: Inquérito. 

Recursos: Livros.  

Custos: 300 €. 
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Ação nº 4 – Parceria com a Câmara M. Praia da Vitória (“Outono Vivo”) 

Atividade já elencada no domínio B. O contato com a escritora Elsa Serra parte da iniciativa da 
Biblioteca Escolar da EBI da Praia da Vitória que propõe à autarquia a sua participação na 
atividade cultural “Outono Vivo” (dia 8 de novembro), sugerindo o alargamento da sua 
deslocação a outras escolas (EBI Ferreira Drumond e EBI Biscoitos). Na EBI da Praia da 
Vitória serão realizadas duas sessões com a autora, para as três turmas do 2º ano, e ainda uma 
outra sessão para uma turma da EB1/JI da Aldeia Nova. 

O contato com as restantes duas escolas da Terceira é da responsabilidade do coordenador da 
Biblioteca Escolar da EBI da Praia da Vitória, bem como a elaboração do calendário das 
sessões da escritora de 9 e 10 novembro proposto aos restantes coordenadores das bibliotecas 
escolares. É ainda assegurada pela Porto Editora a oferta de 5 livros “Ungali” à EBI da Praia da 
Vitória.  

 

Ação nº 5 – Formação “Oficina de contadores de histórias” - Elsa Serra 

Calendarização: 9 e 10 de novembro 

Atividade(s): O coordenador da EBI da Praia da Vitória propôs à autarquia o financiamento da 
formação “Oficina de contadores de história”, da responsabilidade da escritora Elsa Serra, a ser 
aberta aos coordenadores e equipas das bibliotecas do concelho e aos docentes interessados.  

Atendendo ao perfil da escritora e à sua atividade profissional direcionada para a formação, 
entendeu-se aproveitar a sua presença na ilha Terceira para assegurar uma oficina formativa 
numa área extremamente interessante. 

A organização do processo formativo foi conduzida pelo Centro de Formação da EBIPV, 
através da sua diretora, professora Lúcia Oliveira. 

Intervenientes/responsáveis: BE da EBIPV, CMPV, docentes e Centro de Formação. 

Destinatários : Equipa das BE e docentes. 

Avaliação/instrumentos de avaliação: Inquérito. 

Recursos: Academia da Juventude da Ilha Terceira. 

Custos: Suportados pela CMPV. 

 

Ação nº 6 – “Projeto (Re)Contos” 

Calendarização: ao longo do ano letivo 
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Atividade(s): leituras de contos e/ou dramatizações por alunos do Ensino Secundário da Escola 
Secundária Vitorino Nemésio 

Objetivos: Promover atividades de leitura em voz alta, leitura partilhada e animação que 
cativem as crianças e induzam comportamentos de leitura. 

Intervenientes/responsáveis: Professora Paula Cabral e respetivas turmas de Português. 

Destinatários: Alunos da EBIPV (o público adequa-se em função das narrativas). 

Avaliação/instrumentos de avaliação: Ficha de avaliação modelo informatizada. 

Recursos: Espaço da BE. 

Custos: Nada a assinalar. 

 

Ação nº 7 – Parceria com o Centro de Formação da EBIPV 

A certificação da formação de Elsa Serra fez valer a necessidade de trabalhar conjuntamente 
com o centro de formação da nossa escola, demonstrando este, pela sua diretora, um assertivo 
apoio e incondicional disponibilidade. Nesse sentido, será requerida ainda a certificação da 
formação “Como construir um blog (Blogspot/Wordpress)” e ainda um papel determinante num 
projeto que irá ser preparado ao longo do ano letivo entre a Biblioteca Escolar, a Câmara Municipal da 
Praia e a Câmara Municipal de Seia. 

 

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

 

Ação nº 1 – Concurso ler em voz alta (pais) 

Nesta ação pretende-se não só envolver os pais no acompanhamento da atividade, mas abrir a 
atividade à sua participação no concurso. 

 

Ação nº 2 – Concurso de poesia (pais) 

Nesta ação pretende-se não só envolver os pais no acompanhamento da atividade, mas abrir a 
atividade à sua participação no concurso. 

 

Ação nº 3 – Feira do livro  

Pretende-se convidar os pais a visitar e a participar nas iniciativas que são promovidas no 
decorrer da feira do livro. 
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Ação nº 4 – Feira do livro usado 

Pretende-se convidar os pais a visitar e a participar na iniciativa, quer através da oferta de livros 
quer ainda como visitantes. 

 

Ação nº 5 – Projeto “Ler +” 

Prevê-se a realização de uma sessão final destinada aos Pais/Enc. Educação. 

 

Ação nº 6 – Difusão de informação aos EE 

Calendarização: novembro 

Atividade(s): Envio de uma comunicação escrita aos Pais/Encarregados de Educação de todos 
os alunos da EBI da Praia da Vitória, apelando para que sejam parceiros na promoção das 
literacia da leitura, informando da existência de vários canais de difusão da biblioteca e 
apostando na divulgação do Plano Anual de Atividades da Biblioteca Escolar via internet. 

Objetivos: Promover a relação pais/encarregados de educação e biblioteca; fomentar a 
participação e envolvimento dos pais nas iniciativas promovidas pela biblioteca escolar e, entre 
outras, incrementar o conhecimento das ações da biblioteca junto das famílias.  

Intervenientes/responsáveis: Biblioteca escolar e diretores de turma. 

Destinatários: Pais e Encarregados de Educação. 

Avaliação/instrumentos de avaliação: Ficha de avaliação modelo informatizada. 

Custos: Nada a assinalar. 

 

 

Domínio 

D – Gestão da biblioteca escolar 

Problemas identificados: 

 

Premência de: 

- Reforçar a valorização da BE pelos órgãos de administração e gestão escolar e 
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restantes elementos da comunidade escolar, face à missão que lhe é atribuída na 

educação do século XXI, assegurando  a integração da biblioteca nos 

documentos orientadores e reguladores da vida na escola; 

- Definir uma estratégia de afetação de recursos à BE (interna e externa) que 

permita a afetação de uma verba anual destinada à atualização e renovação da 

coleção, equipamentos e melhoria das condições da biblioteca escolar; 

- Reforçar a articulação com os docentes, divulgando recursos, sugerindo 

projetos e planeando atividades relacionadas com as diferentes aprendizagens;  

- Aprofundar a formação especializada por parte da equipa da biblioteca escolar e 

funcionários afetos; 

- Reorganizar e melhorar as condições de oferta aos alunos no que respeita ao 

estudo autónomo; 

- Implementar práticas de avaliação da biblioteca escolar; 

- Divulgar a ação da biblioteca e dos recursos através da intranet, blog e site da 

escola; 

- Fazer consultas aos departamentos curriculares e aos docentes acerca dos 

recursos adquirir; 

- Atualizar o fundo documental; 

- Articular o plano de atividades da BE, em termos operacionais, com o plano 

anual de atividades da unidade orgânica, colocando a BE ao seu serviço; 

- Criar estratégias que façam com que a BE seja encarada como um recurso 

fundamental no desenvolvimento do gosto pela leitura, na aquisição das 

literacias fundamentais, na progressão das aprendizagens e no sucesso escolar; 

- Reforçar o apoio aos utilizadores no acesso e na procura de informação, 

incentivando uma cultura de acesso ao uso da BE e dos seus recursos; 

- Incluir as bibliotecas das EB1/JI da unidade orgânica no plano da BE, 

trabalhando articuladamente e direcionando atividades a estas 

escolas/bibliotecas; 

- Reforçar a ação da BE no apoio ao funcionamento da escola e às atividades de 

ensino/aprendizagem; 

- Mobilizar para a formação os elementos da equipa da BE; 

- Detetar os pontos fracos da coleção e reforçar as áreas com carências 

identificadas; 
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- Mobilizar os docentes para a tarefa de pesquisa e seleção de recursos, de acordo 

com os seus interesses e as matérias que lecionam; 

- Aproveitar as possibilidades da Web e recorrer aos novos dispositivos para 

produzir, difundir e comunicar informação. 

 
 

Resultados esperados: 

 
- Reuniões entre a coordenação da BE e o CE para promoção das condições 

adequadas ao funcionamento deste serviço escolar; 

- Melhorar os equipamentos e condições da biblioteca;  

- Atualização da coleção de acordo com as necessidades específicas dos 

utilizadores e com a política documental;  

- Implementar atividades de autoavaliação da BE;  

- Melhorar os serviços da biblioteca gerindo todos os recursos inerentes ao 

funcionamento da biblioteca; 

- Aumentar o conhecimento de alunos e professores no que respeita às normas de 

utilização dos vários espaços da biblioteca; 

- Realizar reuniões periódicas com os colaboradores;  

- Colaboração com os diferentes departamentos na realização de atividades na 

BE; 

- Apresentação de uma proposta para afetação de verbas por parte do Conselho 

Administrativo. 

 
 
 

Indicadores 

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

Ação nº 1 – Formulação de proposta de orçamento ao CE 

Calendarização: novembro. 

Atividade: Apresentação de orçamento. Será apresentada em novembro uma listagem das 
necessidades, por forma a obter-se financiamento no âmbito do orçamento escolar, garantindo 
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que a biblioteca continue a ser um espaço agradável e acolhedor, rico em livros e em recursos 
variados. A Biblioteca Escolar, por seu turno, dará continuidade ao esforço já concretizado, 
com sucesso, no início do ano escolar, de encontrar apoios financeiros externos.	

Objetivos: Solicitar uma verba que permita atualizar e renovar a coleção. 

Intervenientes/responsáveis: Coordenador da BE. 

Destinatários: Comunidade escolar. 

Custos: Aproximadamente 1000 Euros. 

 

Ação nº 2- Formação à equipa da biblioteca 

Calendarização: ao longo do ano letivo 

Atividade(s): Criar momentos de partilha de informação aos elementos da equipa da biblioteca 
e aos funcionários afetos ao serviço, facultando apoio direto na realização de tarefas e 
documentos e guiões orientadores. Formação da funcionária e da equipa de professores ao nível 
da utilização do catálogo (Bibliobase/módulo catalogação), mediante um conjunto de normas 
de utilização.  

Objetivos: Promover o aprofundamento do conhecimento dos recursos humanos afetos à 
biblioteca. 

Intervenientes/responsáveis: Coordenador da Biblioteca, Paula Dutra, Isabel Rodrigues e 
Armando Araújo. Apoio da Rede Regional das Bibliotecas Escolares. 

Destinatários: Equipa da Biblioteca Escolar. 

Avaliação/instrumentos de avaliação: Nada a assinalar. 

Recursos: Guiões de trabalho e outro material bibliográfico de suporte. 

Custos: Nada a assinalar. 

 

Ação nº 3 – Como construir um blog 

Atividade já reportada anteriormente. 
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D.2 – Integração e valorização da biblioteca na escola 

 

Ação nº 1 – Gestão das plataformas “Blog – Wordpress/Tumblr”, “Facebook”, 
“Instagram” e “Twitter” 

Calendarização: ao longo do ano. 

Atividade(s): Divulgação das ações promovidas pela biblioteca escolar e apresentação de 
sugestões de leitura e de recursos de aprendizagem, através da publicação de textos, fotografias 
e vídeos. 

Objetivos: Acentuar o valor da biblioteca na promoção das literacias e aumentar o 
conhecimento das ações da BE junto das famílias. Definir uma identidade digital da Biblioteca 
Escolar. 

Intervenientes/responsáveis: Coordenador da BE. 

Destinatários: Comunidade educativa. 

Avaliação/instrumentos de avaliação: Número de acessos às plataformas. 

Recursos: Plataformas digitais. 

Custos: Nada a assinalar. 

 

Ação nº 2 - Implementação de Registo Diário 

Calendarização: setembro 

Atividade(s): Implementação do Registo Diário com o apoio da RRBE e da equipa informática 
da EBIPV. 

Objetivos: Aumentar o conhecimento da coordenação sobre a frequência dos utentes da BE 
(número, áreas, turmas, anos...). Esta base de conhecimento permite alterar e/ou adequar as 
ações da biblioteca em função das conclusões obtidas pelos gráficos criados em background. 

Intervenientes/responsáveis: Coordenador da BE e RRBE. 

Destinatários: Alunos. 

Avaliação/instrumentos de avaliação: Elementos numéricos e/ou estatísticos. 

Recursos: Computadores. 

Custos: Nada a assinalar. 
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Ação nº 3 - Regulamento da BE e Guia do utilizador (revisão) 

Calendarização: dezembro. 

Atividade(s): Revisão do regulamento da BE/BECRE. 

Objetivos: Atualizar o regulamento da BE em conformidade com as alterações já 
implementadas e de acordo com as linhas orientadoras. 

Intervenientes/responsáveis: Coordenador da BE. 

Destinatários: Comunidade educativa. 

Avaliação/instrumentos de avaliação: Apreciação em sede órgãos próprios. 

Recursos: Nada a assinalar. 

Custos: Nada a assinalar. 

 

Ação nº 4 - Aplicação e tratamento de questionários aplicados à BE 

Calendarização: setembro. 

Atividade(s): Aplicação e tratamento dos inquéritos à comunidade educativa 

Objetivos: Avaliar a qualidade da biblioteca escolar e identificar ações de melhoria e integrá-
las no processo de planeamento; conhecer a avaliação da comunidade da educativa sobre o 
papel/ação da biblioteca escolar. 

Intervenientes/responsáveis: Conselho Executivo, Equipa da BE, comunidade educativa e 
RRBE. 

Destinatários : Comunidade educativa. 

Avaliação/instrumentos de avaliação: Inquéritos on-line. 

Recursos: Inquéritos. 

Custos: Nada a acrescentar. 

 

Ação nº 5 – Integração da BE nos documentos orientadores (PE/RI) 

Atividade concretizada na primeira quinzena de outubro e que consistiu na redação de dois 
documentos respeitantes à BE, entregues ao Conselho Executivo, para a sua integração no 
Projeto Educativo e Regulamento Interno. 

Documentos aguardam aprovação dos órgãos de gestão e administração escolar envolvidos no 
processo. 
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D.3 – Desenvolvimento, organização, difusão e uso da coleção 

 

Ação nº 1 – Elaboração de manual de procedimentos da BE 

Calendarização: maio a junho. 

Atividade(s): Elaboração de um manual de procedimentos, onde conste: a organização da BE, 
os recursos humanos, os critérios de catalogação, de indexação, os de cotação e os de 
arrumação, pontos fortes e fracos da coleção, etc. 

Objetivos: Clarificar, regular e uniformizar procedimentos. 

Intervenientes/responsáveis: Coordenador da BE, com o apoio da RRBE. 

Destinatários: Equipa da Biblioteca escolar e restantes recursos humanos com responsabilidade 
nos procedimentos internos. 

Avaliação/instrumentos de avaliação: Avaliação da Rede Regional de Bibliotecas Escolares. 

Recursos: Materiais de suporte da RRBE. 

Custos: Nada a assinalar. 

 

Ação nº 2 – Implementação do módulo de pesquisa 

Calendarização: setembro 

Atividade(s): Disponibilização de um computador, no balcão de atendimento, disponibilizando 
um módulo de pesquisa (Opac). 

Objetivos: Facilitar a pesquisa e o acesso rápido ao catálogo. 

Intervenientes/responsáveis: Equipa de Informática e coordenador da BE. 

Destinatários: Comunidade educativa. 

Avaliação/instrumentos de avaliação: Observação direta. 

Recursos: Computador. 

Custos: Nada a assinalar. 
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Ação nº 3 – Consulta aos departamentos curriculares e outras estruturas para sugestões 
de aquisição de recursos para a BE 

Calendarização: outubro 

Atividade(s): Envio de email para solicitação de apresentação de propostas para aquisição de 
novos recursos para a BE ao coordenadores/representantes de disciplina e demais estruturas, 
via Conselho Executivo. 

Objetivos: Fazer consultas aos departamentos curriculares e aos docentes acerca dos recursos a 
adquirir. Detetar os pontos fracos da coleção e reforçar as áreas com carências identificadas. 

Intervenientes/responsáveis: Estruturas de orientação educativa e BE. 

Destinatários: Utentes da BE. 

Avaliação/instrumentos de avaliação: Colaboração recebida (propostas formalizadas). 

Recursos: Financiamento. 

Custos: A estimar após receção das propostas. 

 

Ação nº 4 – Promoção da circulação da coleção 

Calendarização: outubro a maio 

Atividade(s): A Biblioteca Escolar organiza “cestos mágicos” com livros do Plano Nacional de 
Leitura e/ou indicados pelas Metas Curriculares do Ensino Básico, disponibilizando-os aos 
docentes do 1º, 2º e 3º Ciclo, no balcão de atendimento, para requisição imediata. 

Objetivos: Facilitar o acesso às obras supracitadas e promover a sua circulação pelas EB1/JI da 
unidade orgânica. 

Intervenientes/responsáveis: Equipa da BE e docentes. 

Destinatários: Docentes e alunos da U.O.. 

Avaliação/instrumentos de avaliação: Número de requisições efetuadas nesse contexto. 

Recursos : Livros. 

Custos: Nada a assinalar. 

 

Ação nº 5 - Apoio à literacia digital 

Calendarização: setembro a maio. 
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Atividade(s): Disponibilização de recursos humanos e materiais (Augusto Oliveira e Cláudio 
Ferreira). 

Objetivos: Apoiar alunos ou docentes que careçam de apoio no suporte de plataformas digitais 
ou software específico (software, plataformas, edição de imagem, fotografia ou outro). 

Intervenientes/responsáveis: Augusto Oliveira e Cláudio Ferreira. 

Destinatários: Comunidade educativa. 

Avaliação/instrumentos de avaliação: Ficha de avaliação informatizada. 

Recursos: Equipamento e software digital. 

Custos: Nada a acrescentar. 

 

 

 

 

 

Data de elaboração do 
Plano Anual de 

Atividades 
Assinatura do Coordenador da Biblioteca Escolar 

  
 

Data de apresentação 
ao Conselho 
Pedagógico 

Parecer do Conselho Pedagógico: 

  
 

Assinatura do Presidente do Conselho Executivo 
 

 


