INTRODUÇÃO
“A sociedade atual passa por transformações com um grande impacto na forma como acedemos à informação e ao
conhecimento, como aprendemos, comunicamos e nos integramos socialmente.
Estas transformações, relacionadas com a revolução tecnológica e digital, refletem-se na escola, à qual se exige o
desenvolvimento nos alunos de um conjunto de literacias essenciais à aprendizagem e ao sucesso educativo, que incluem não só
as competências básicas de leitura, matemática ou ciências, como outras, de que são exemplo as competências da informação,
digitais e dos media. A natureza destas literacias, presentes em todas as áreas e ambientes de aprendizagem, faz do seu
desenvolvimento uma responsabilidade da escola e de todos os professores, sendo a biblioteca escolar um recurso privilegiado
para o seu exercício”.
CONDE, Elsa (coord.) [et al.], Aprender com a biblioteca escolar. Referencial de aprendizagens associadas ao trabalho das
bibliotecas escolares na Educação Pré-escolar e no Ensino Básico, Lisboa, Rede de Bibliotecas Escolares, 2012, p. 9.
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O Plano Anual de Atividades das Bibliotecas do agrupamento será elaborado de acordo com os documentos orientadores vigentes
no agrupamento.
As BE continuam empenhadas em aprofundar, cada vez mais, a sua integração plena na vida da comunidade escolar, dando um
contributo válido na prossecução/concretização dos pontos fracos elencados no Plano de Melhoria
O presente Plano Anual de Atividades insere-se neste desígnio, procurando potenciar a articulação e o trabalho colaborativo e
apostando, sobretudo, no apoio ao desenvolvimento curricular, no aprofundamento da formação e autonomia dos utilizadores,
nos projetos, parcerias e atividades livres e de abertura à comunidade e na promoção das literacias da leitura, dos media e da
informação.
Plano anual de atividades – PAA 2018-2019, assentará, assim, nos seguintes documentos:
● Carta de missão e objetivos do projeto de intervenção da diretora do agrupamento
● Projeto Educativo
● Perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória
● Autonomia e Flexibilidade Curricular
● Modelo de avaliação da biblioteca escolar
● Referencial aprender com a biblioteca escolar
● Roteiro para uso da biblioteca escolar - Escolas do 1.º ciclo do ensino básico e jardins de infância
● Projeto Trilhos de Leitura(s) com Sebastião da Gama
● Plano de Melhoria
● Estratégia Nacional de Educação para o Desenvolvimento
● Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania
● Aprendizagens essenciais
● Para uma Educação Inclusiva - Manual de apoio à prática
● Referencial de Educação para os Media
● Referencial de Educação Ambiental para a Sustentabilidade
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A – Currículo, literacias e aprendizagem

SUBDOMÍNIO

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

Proponentes
/Intervenientes

ATIVIDADES

Públicoalvo

Recursos

Orçamento

Calendarização

Dinamização do MIBE atividades elencadas em programa
próprio.
(AÇÃO 3) - Formação de utilizadores recorrendo à obra e a
vida do poeta no âmbito da atividade Pelo Sonho é que
Vamos integrada no projeto Trilhos de Leitura com
Sebastião da Gama.

Biblioteca
Professores
titulares de
turma
DT

Pré-escolar,
1º Ciclo,
5º,7º, 8º e
10º ano

Computador
Projetor
Papel
fotocopiado
Roteiros
Marcadores
Cartaz

25€

Outubro/
novembro

(AÇÃO 1) Estudo do Património Natural e Cultural da
Arrábida poeta no âmbito da atividade A Poesia da Serra
integrada no projeto Trilhos de Leitura com Sebastião da
Gama.

Biblioteca
Professores
titulares de
turma
DT e
Conselhos de
Turma
Grupo de EF

1º,2º e 3
Ciclos

Computador
Projetor
Maletas
Pedagógicas
(ENA)
Visita de
Estudo à
Serra

Contributo
das Famílias
Junta de
Freguesia de
São
Sebastião

1º e 2º
Período

“ O Museu vem à Escola”
Parceria com o Museu de Arqueologia Etnografia do Distrito
de Setúbal.
Romanização para o 5º e 7ºAno
Industrialização para o 8ºAno

Biblioteca
Grupo 200 e
400

5º

Computador
Projetor
MAEDS

0

2º
Período
(2ºPeríodo)

Apoio à utilização das TIC, no contexto das atividades
curriculares: recolha e tratamento da informação.

Biblioteca
Professores
titulares de
turma
Biblioteca
PES

Colaboração no projeto PES “Projeto de Educação para a
Saúde”.
Internet SeguraDesafios Segura Net

7º
8º

Biblioteca
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Alunos
Docentes
Alunos
e
professores
Alunos
Docentes

(3ºPeríodo)
Computador
GUIÕES

0

Ao longo do
ano
Ao longo do
ano

Computador
Projetor
Site Segura
Net

0

Ao longo do
ano

EPIS
Escola
Segura
ESSE
Coord de
Estabelecim
ento/
Prof TIC
Docentes dos
vários grupos
disciplinares

Referencial Aprender com a Biblioteca Escolar: continuação
da sua implementação a nível das literacias da informação
e dos média, nomeadamente palestras/debates com
recurso a entidades exteriores – escritores, ilustradores,
cientistas, jornalistas entre outros.
Dinamização de atividades em articulação com os vários
departamentos:
 Semana da Saúde
 Dia das Ciências
 Semana da Filosofia/Psicologia
 Somos Abril
 Semana da Cor
 Semana das Línguas
 Semana da Leitura PNL
 Festa da Leitura
 Semana de Sebastião da Gama

Biblioteca

Alunos

Biblioteca
Departament
os

Alunos

Computador
Videoprojetor
Scanner
Filmes
Documentários
Centro
Hospitalar
de Setúbal
Entidades
externas no
âmbito da
saúde, URAP

50€

Ao longo do
ano

Exposições temáticas, alusivas a efemérides:
Halloween; S. Martinho; Natal; Dia dos Afetos/Namorados;
Direitos Humanos, Direitos da Criança, Holocausto entre
outros.

Biblioteca
Departamentos

Alunos

50€

Ao longo do
ano

Dinamização do concurso de fotografia
“Património…memórias e leituras” em parceria com a
Associação de Estudantes, no âmbito das disciplinas de
História e História e Cultura das Artes

Biblioteca
Departamentos

Alunos

Entidades
parceiras
Computador
Scanner
Filmes
Documentári
os
Gabinete de
fotografia
Computador
Reprografia
Impressão de

150€

Ao longo do
ano
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Ao longo do
ano

imagens
Dinamização de sessões “Literacia Financeira” dinamizadas
em parceria com a DECO, no âmbito das disciplinas dos
Cursos Profissionais
Dinamização de sessões sobre “Leituras da Imagem”
dinamizadas em parceria com a ESE de Setúbal
Dinamização de sessões sobre as temáticas de preservação
do meio ambiente em parceria com a Mother Earth no
âmbito das disciplinas de Ciências Naturais e Biologia
SUBDOMÍNIO

ATIVIDADES

A.2
Uso das
tecnologias
digitais e da
Internet como
ferramentas de
acesso,
produção e
comunicação de
informação e
como recurso de
aprendizagem.

Projeto Literacias 3D
Matemática
Ciências
Leitura
Inglês
(AÇÃO 1) Divulgar vida e obra de SG: Kahoot com biografia
do Poeta, no âmbito da atividade Pelo sonho é que vamos
integrada no projeto Trilhos de Leitura com Sebastião da
Gama: Referencial Aprender com a Biblioteca Escolar
(AÇÃO 3.Produção de folhetos sobre a fauna/ flora da
arrábida, através da obra de SG no âmbito da atividade A
Poesia da Serra integrada no projeto Trilhos de Leitura
com Sebastião da Gama: Referencial Aprender com a
Biblioteca Escolar
(AÇÃO 4.) Produção de cartazes sobre a preservação da
serra no âmbito da atividade A Poesia da Serra integrada
no projeto Trilhos de Leitura com Sebastião da Gama:
Referencial Aprender com a Biblioteca Escolar
(AÇÃO 5.) Produção de um roteiro turístico na Serra com
inclusão do percurso poético de Sebastião da Gama da sua
obra no âmbito da atividade A Poesia da Serra integrada

Biblioteca
Departament
o de Ciências
Sociais e
Humanas
Biblioteca
Departament
os

Alunos dos
cursos
profissionais

DECO
Computador
Videoprojetor

40€

A agendar

Alunos

0

A agendar

Biblioteca
Departamentos

Alunos

ESE
Computador
Videoprojetor
Mother Earth

0

3ºperiodo

Proponentes
/Intervenientes
PORTO
EDITORA

Públicoalvo

Recursos

Orçamento

Calendarização

5º,6º,7º,8º

Biblioteca
Computador

0

10 a 23 de
novembro

Biblioteca

5º ano

Biblioteca
Computador
es

0

1º Período

Professores
de Ciências,
FQ Português
EV

8ºAno
ESSG

Biblioteca
Computador
es
Publisher

30€

Professores
de Ciências,
Português
EV
Professor de
Português
Multimédia

9º Ano
ESSG

Biblioteca
CANVA

20€

1ºP

12ºAno-Artes
ESSG

Biblioteca
Sala
Informática

20€

2º P
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no projeto Trilhos de Leitura com Sebastião da Gama:
Referencial Aprender com a Biblioteca Escolar

Referencial Aprender com a Biblioteca Escolar: continuação
da sua implementação a nível das literacias da informação
e dos média
Sessões de Formação na BE:
 Familiarização com o BIG6
 Validar um sítio na Web
 Como apresentar um trabalho com recurso a
ferramentas digitais
 Como se fazem referências bibliográficas
 Como se faz um cartaz
 Tratamento e análise da Imagem
Integração das tecnologias nos processos de trabalho:
 Planificação com os docentes nomeadamente no
apoio ao trabalho de pesquisa, seleção, tratamento
da informação e apresentação do trabalho final
(aplicação do BIG6)
Continuação da elaboração de guiões, tutoriais de e outros
materiais de apoio à pesquisa e utilização da informação
pelos alunos.
Produção e partilha de materiais entre as escolas do
agrupamento e outras escolas.

Biblioteca
Docentes

Todos os
ciclos

Computador
es
Associação
Sebastião da
Gama
Biblioteca
Auditório
Computador
es
Livros
Cópias
Filmes
Documentári
os
Guiões

100€

Ao longo do
ano

B. Leitura e literacia

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

Proponentes/
Intervenientes

ATIVIDADES
(AÇÃO 1) Diário: Incentivar a leitura e a escrita diarística
no âmbito da atividade A Aula é Nossa integrada no
projeto Trilhos de Leitura com Sebastião da Gama:
Referencial Aprender com a Biblioteca Escolar

Biblioteca
Professores de
português
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Públicoalvo
1º,2º e 3º
Ciclos

Recursos

Livros
Diário
Sala de aula
Documentos
Policopiados
Convidado

Orçamento
30€

Calendarização
Ao longo
do ano

(AÇÃO 2) 10 Minutos de Leitura – Agrupamento aLer+: Um
momento de paragem simultânea de todas as atividades no
agrupamento para leitura, no âmbito da atividade A Aula é
Nossa integrada no projeto Trilhos de Leitura com
Sebastião da Gama: Referencial Aprender com a Biblioteca
Escolar
Dinamização da Semana “Sebastião da Gama” com
atividades de leitura

Biblioteca
Professores

Todos os
níveis de
ensino

Obra do
autor
Documentos
policopiados

20€

Na semana
de
“Sebastião
da Gama”
(1 a 4 de
abril)

(AÇÃO 5) Recreio aLer+ Espaços de leitura no exterior das
escolas, durante os intervalos da atividade letiva, no
âmbito da atividade A Aula é Nossa integrada no projeto
Trilhos de Leitura com Sebastião da Gama: Referencial
Aprender com a Biblioteca Escolar
(AÇÃO 7) Leituras Ziguezagueantes: Percurso na ArrábidaPeddy Paper - itinerário poético e piquenique literário, no
âmbito da atividade A Aula é Nossa integrada no projeto
Trilhos de Leitura com Sebastião da Gama: Referencial
Aprender com a Biblioteca Escola.

Biblioteca
Professores

Todos os
níveis de
ensino

Obra do
autor
Documentos
policopiados

15€

Ao
longo do
ano

Biblioteca
Docentes

Todos os
níveis de
ensino

Obra do
autor
Documentos
policopiados

10€

Ao
longo do
ano

Obra de
Sebastião da
Gama
ACSGama
Livreiro
Editoras
Convidados

0

Livreiro
Editoras
Convidados

0

“Levem-me Leiam-me e Devolvam-me”
para que outros também o possam fazer: integrada no
projeto Trilhos de Leitura com Sebastião da Gama

Biblioteca
ACSGama

Comunicadad
e escolar
ESSG

Feira do Livro de Inglês

Biblioteca

Comunidade
Escolar

Feira do Livro de autor

Biblioteca

Comunidade
Escolar

Referencial Aprender com a Biblioteca Escolar: continuação
da sua implementação a nível da literacia da leitura:
Disponibilização de guiões sobre as obras do PNL2027
Disponibilização do Dossier “Projeto de Leitura” elaborado
em articulação com o grupo disciplinar de Português
Divulgação de listagens bibliográficas em formato de papel
e digital, no Facebook e Blogue
Colaboração e apoio às atividades de sala de aula no
âmbito do Projeto e Contrato de Leitura
Produção de materiais de promoção e dinamização da

Biblioteca
Professores
titulares de
turma
DT

Plano Anual de Atividades-2018-2019
Página 8 de 17

Alunos

Biblioteca
Auditório
Computadore
s
Livros
Cópias
Filmes
Documentári
os

0

100€

Ao longo
do ano
Ao longo
do ano
Ao longo
do ano
Ao longo
do ano

leitura
Disponibilização de livros e de outros recursos às salas de
aula ou outros espaços de lazer ou de trabalho e
aprendizagem
Leitura no ecrã (ciclo de cinema) com possibilidade de
debate
Alojamento e divulgação de obras em formato PDF no
Blogue da BE
Destaques na “Mesas de Sugestões”: autores que visitam a
escola, novidades e temas relacionados com efemérides e
com o currículo
Exposições bibliográficas por tema/autor
Difusão de informação sobre livros e autores, organização
de guiões de leitura, bibliografias e de outros materiais de
apoio relacionados com matérias de interesse curricular ou
formativo.
Proponentes/
Intervenientes

SUBDOMÍNIO

ATIVIDADES

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

(AÇÃO 4) Promoção da 5ª Edição do Concurso de Poesia SG:
incentivar a produção de textos poéticos no âmbito da
atividade Pelo Sonho é que Vamos integrada no projeto
Trilhos de Leitura com Sebastião da Gama: Referencial
Aprender com a Biblioteca Escolar
(AÇÃO 5) Dinamização da Maratona da Leitura,
organização de saraus de leitura para a comunidade
educativa no âmbito da atividade Pelo Sonho é que Vamos
integrada no projeto Trilhos de Leitura com Sebastião da
Gama: Referencial Aprender com a Biblioteca Escolar

Públicoalvo

Recursos

Orçamento

Calendarização

Biblioteca
Professores
de Português

1ºCiclo-3º e
4º Ano
2º,3º e
secundário

Biblioteca

40€

1º e 2º P

Biblioteca
Professores
de Português

Comunidade
escolar

Livros
Textos
Marcadores
Cartazes
Diplomas
Doc.
policopiados
Equipamento
de som e
projeção
Entidades
parceiras
Entidades
convidadas
Telemóveis

100€

2ºP
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(AÇÃO 6) Promoção de encontro com poetas, escritores,
ilustradores, jornalistas e outras personalidades no âmbito
da atividade Pelo Sonho é que Vamos integrada no projeto
Trilhos de Leitura com Sebastião da Gama: Referencial
Aprender com a Biblioteca Escolar
(AÇÃO 9) Eu leio e tu ouves. Criar momentos de leitura
coletiva no âmbito da atividade Pelo Sonho é que Vamos
integrada no projeto Trilhos de Leitura com Sebastião da
Gama: Referencial Aprender com a Biblioteca Escolar
Leituras em voz alta (poemas de Sebastião da Gama)
Comemoração do dia nacional das Bibliotecas Escolares(AÇÃO 10) Para bom entendedor meia imagem basta:
ilustração de poemas. Potenciar a leitura e a escrita da
poética do autor com publicações de reportagens ou
opinião com críticas em meios plásticos no âmbito da
atividade Pelo Sonho é que Vamos integrada no projeto
Trilhos de Leitura com Sebastião da Gama: Referencial
Aprender com a Biblioteca Escolar
(AÇÃO 11) Produção de uma Banda Desenhada: criação de
uma narrativa - Vida e obra de SG no âmbito da atividade
Pelo Sonho é que Vamos integrada no projeto Trilhos de
Leitura com Sebastião da Gama: Referencial Aprender com
a Biblioteca Escolar
(AÇÃO 12) Produção de um painel de azulejo de em
homenagem a SG (perspetivando a participação no 3.º DIA
NACIONAL DO AZULEJO) no âmbito da atividade Pelo Sonho
é que Vamos integrada no projeto Trilhos de Leitura com
Sebastião da Gama: Referencial Aprender com a Biblioteca
Escolar
(AÇÃO 3) Ler com amigos ainda é melhor! Leitura e diálogo
entre alunos, pais, famílias e convidados, sendo a
divulgação efetuada através de comentários escritos num
mural (Padlet) e publicados nas redes sociais (Facebook e
Blogue) por alunos e famílias.
(AÇÃO 4) Setúbal Uma Baía a Ler- Leituras Partilhadas com
alunos, famílias e convidados. Uma representação do

Entidades
convidadas e
parceiras
Autores
Ilustradores
Jornalista
Professores
Biblioteca
Sala de aula

250€

Ao longo
do ano

0-

Ao longo
do ano

10ºAno de
Artes
ESSG

Biblioteca
Sala de aula

0

2ºP

11ºAno de
Artes
ESSG

Biblioteca
Sala de aula

0

2ºP

Biblioteca
Professores de
Artes, Português

9ºAno de
Artes

Biblioteca
Sala de aula

0

Ao longo
do ano

Biblioteca
Professores
Alunos

Alunos e
docentes

Biblioteca
Sala de aula

0

Ao longo
do ano

Turma de
Teatro da

Cartazes
Textos

0

Em data a
agendar

Biblioteca

Alunos e
docentes

Biblioteca
Professores
Alunos

Alunos e
docentes

Biblioteca
Professores de
Artes, Português

Biblioteca
Professores de
Artes, Português

GTBECS
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agrupamento na atividade de leitura no âmbito da
atividade A Aula é Nossa integrada no projeto Trilhos de
Leitura com Sebastião da Gama: Referencial Aprender com
a Biblioteca Escolar
(AÇÃO 6) Participação em concursos
Concurso Nacional de Leitura
Conta-nos uma História
Participação em eventos culturais e literários: Animações
da Biblioteca Municipal e peças de Teatro (dentro e fora
das escolas) no âmbito da atividade A Aula é Nossa
integrada no projeto Trilhos de Leitura com Sebastião da
Gama: Referencial Aprender com a Biblioteca Escolar
Atividades de dinamização da leitura
Participação em Concursos/Projetos relacionados com a
leitura promovidos ao nível local, regional ou nacional:
Heróis da Fruta, CNL, Literacia 3D, Miúdos a Votos, Uma
aventura literária, Olimpíadas da Cultura Clássica.
Semana das Línguas (programa próprio):
Dia do Português,
Dia do Francês,
Dia do Inglês,
Dia do Português Língua Não Materna

Escola Sede

pelo
GTBECS

Biblioteca
Entidades
promotoras

Alunos

Professores

Biblioteca
Professores
titulares de
turma
DT
RBE
Porto Editora
Editorial
Caminho
Entidades
convidadas

Alunos

Biblioteca
Auditório
Computadore
s
Livros
Cópias
Documentári
os
Filmes
Facebook
Biblioteca
digital do
PNL 2027
PNL2027

Maratona da leitura
Semana da Leitura/Festa da Leitura
Comemoração de efemérides relacionadas com a temática
do livro e da leitura:
 Dia Europeu das Línguas (26 de Setembro)
 Dia Mundial do Professor (5 de outubro)
 Dia da Bibliotecas Escolares (23 de outubro)
 Mês Internacional das bibliotecas Escolares (otubro)
 Dia Nacional da Cultura Científica (24 de novembroNascimento de Rómulo de Carvalho/José Regio)
 Dia Mundial da Poesia (21 de março)
 Dia do Livro Português (26 de março)
 Dia do patrono do agrupamento “Sebastião da
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Durante o
ano letivo,
de acordo
com
Regulamen
tos
próprios.
100€

Ao longo
do ano
letivo






Gama”-10 de abril 1924
Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor (23
abril)
Dia da Liberdade de Imprensa (3 de Maio)
Dia do autor português (22 de maio)
Dia de Portugal de Camões e das Comunidades
Portuguesas (10 de junho)

Dinamização da atividade “Palavras à noite” - Leituras em
voz alta com os alunos dos cursos noturnos
Concurso de poesia do agrupamento “Sebastião da Gama”
sobre o tema “ Pelo Sonho é que Vamos”
Exposição compilação e edição dos poemas recebidos no
concurso de poesia.
C. Projetos e parcerias

SUBDOMÍNIO
C.1
Desenvolviment
o de atividades
e serviços
colaborativos
com outras
escolas/
bibliotecas.

ATIVIDADES
Dinamização do Concurso de Poesia do Agrupamento
Sebastião da Gama (3ªedição)
Leituras Cruzadas interescolar
Partilha, de recursos e estratégias utilizadas pelas
bibliotecas escolares, através dos canais de comunicação,
facebook, blogue e correio eletrónico
Intercâmbio de exposições temáticas
Empréstimo interbibliotecário
Atividades de formação informal: Catalogação

SUBDOMÍNIO
ATIVIDADES

Proponentes
/Intervenientes

Públicoalvo

Recursos

Biblioteca
Professores
titulares de
turma
DT
Entidades
parceiras
Turmas de
Literatura da
ESSG

Comunidade
escolar
Alunos

Proponentes
/Intervenientes

Públicoalvo

Biblioteca
Auditório
Computador
Livros
Doc.
fotocopiado
Filmes
Documentários
Cartazes
Internet
Redes sociais
Recursos
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Orçamento
100€

Orçamento

Calendarização
Ao longo do
ano

Calendarização

C.2
Participação em
projetos e
parcerias com
entidades
exteriores à
escola.

(AÇÃO 2) Encontros no âmbito da atividade A Poesia e a
Serra integrada no projeto Trilhos de Leitura com Sebastião
da Gama: Referencial Aprender com a Biblioteca Escolar

“Sebastião da Gama e a geologia da Arrábida”

A Poesia de Sebastião da Gama na pintura de João Vaz

Participação na Conferência PNL
Presente-Futuro: atualidade da leitura

Participação nas reuniões de SABE/GTBECS

Biblioteca
Professores
titulares de
turma
DT
Entidades
parceiras
Turmas de
Literatura da
Escola sede
Biblioteca
Professores
de Ciências
FCT da
Caparica:
Professor
Paulo
Caetano
Biblioteca
Professores
de português
Prof.
António
Galrinho
PNL
Gulbenkian

Comunidade
escolar
Alunos

Biblioteca
Auditório
Computador
Livros
Doc.
fotocopiado
Filmes
Documentários

100€

Ao longo do
ano

Secundário

Auditório
Computador
Projetor

0

Abril

Secundário
Artes
E
Literatura

Auditório
Computador
Projetor

0

1 a 4 de abril

Docentes

Auditório da
Fundação
Calouste
Gulbenkian

Deslocação
paga pelos
próprios
docentes

31 de
outubro

GTBECS/
CIBE/RBE/
SABE
Convidados

PB

Em
diferentes
escolas do
concelho

Deslocação
paga pelos
próprios
docentes

Ao longo do
ano
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Maio

Participação da BE em projetos do Agrupamento;
Participação da BE em projetos a nível local, nacional ou
outros nomeadamente Interbibliotecas BPMS, ESE, CMS,
Museus e outras entidades.

SUBDOMÍNIO

Biblioteca
Professores
titulares de
turma
DT
Entidades
parceiras
Proponentes
/Intervenientes

ATIVIDADES

C.3
Envolvimento e
mobilização dos
pais,
encarregados de
educação e
famílias.

Receção aos alunos e Pais/Encarregados de Educação na
abertura do ano letivo
“Carta” aos pais/EE através do Diretores de Turma com
convite à participação nas iniciativas da Biblioteca,
nomeadamente, Maratona da Leitura, encontros com
autores, palestras e exposições entre outras iniciativas
Empréstimo domiciliário
Dinamização do Blogue
Dinamização do FacebooK
Placards informativos das iniciativas da BE nos percursos de
passagem dos EE e famílias
D. Gestão da biblioteca escolar

BE
PTT
DT
RBE
Porto Editora
Entidades
convidadas

SUBDOMÍNIO

Proponentes
/Intervenientes

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

ATIVIDADES
Receber e integrar os novos docentes e AO, no trabalho da
BE
Elaborar o Conteúdo Funcional para os diferentes
elementos que integram a equipa da BE de acordo com o
seu perfil e número de horas na BE
Promover formação especializada de acordo com
agendamentos de entidades externas e direção
Continuação da Implementação do Referencial Aprender
com a Biblioteca Escolar: trabalho colaborativo
(Participação em reuniões formais e informais com as

PB
Direção
Serviços
técnicos da
BPMS
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Alunos

Públicoalvo
Alunos

Públicoalvo
Professores
Assistentes
Operacionais

Biblioteca
Auditório
Computador
Livros
Cópias
Filmes
Documentári
os
Recursos

100€

Biblioteca
Auditório
Computador
Livros
Fotocópias
Filmes
Documentários

10€

Orçamento

Recursos

Orçamento
0

Serviços
técnicos da
BPMS

Ao longo do
ano

Calendarização
Ao longo do
ano

Calendarização
Ao longo do
ano

escolar.

SUBDOMÍNIO

diferentes estruturas nomeadamente Conselho Pedagógico,
Departamentos, Grupos Disciplinares e professores)
Apoio à concretização das atividades curriculares e no
âmbito da flexibilidade e articulação curricular promovidas
pelos diferentes Conselhos de Turma,
Departamentos/Grupos.
Proponentes
/Intervenientes

ATIVIDADES
(AÇÃO 7).Divulgação de trabalhos na página do
agrupamento, facebook e blogue das bibliotecas no âmbito
da atividade A Poesia e a Serra integrada no projeto
Trilhos de Leitura com Sebastião da Gama: Referencial
Aprender com a Biblioteca Escolar
(AÇÃO 8) 8.Exposição física na escola sede, de trabalhos
produzidos pelas escolas no âmbito da atividade A Poesia e
a Serra integrada no projeto Trilhos de Leitura com
Sebastião da Gama: Referencial Aprender com a Biblioteca
Escolar

D.2
Integração e
valorização da
biblioteca na
escola.

IMPLEMENTAR O PROJETO “Trilhos de Leituras com
Sebastião da Gama”
Elaboração do plano de ação
Elaboração do Diário de Bordo digital e suporte de papel
Relatório intermédio de avaliação do projeto.
Frequentar Formação creditada e não creditada das PB
indicada pela tutela.
Elaborar e divulgar do horário da BE de modo a cobrir o
horário letivo.
Valorizar e promover as ações da BE nas reuniões do CP,
nas reuniões com as estruturas intermédias e sempre que
surja oportunidade.
Divulgar as atividades: curriculares, extracurriculares e de
lazer
Responder às solicitações da RBE:
Recolha de dados e preenchimento das secções relativas à
BASE DE DADOS 2018-2019.
Recolha de dados e análise estatística a partir da aplicação

Públicoalvo

Recursos

Biblioteca

Comunidade
educativa e
escolar

Biblioteca

Comunidade
educativa e
escolar

Computador
Redes sociais
Internet
Trabalhos de
alunos
Computador
Trabalhos de
alunos
Expositores
Reprografia
Cartazes
Computador
es
Internet
Documentos
Policopiados

Biblioteca
RBE, BPMS,
SABE, CFOS,
CIBE
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Comunidade
Educativa

Orçamento

Calendarização

0

Ao longo do
ano

100€

Ao longo do
ano

500€

Ao longo do
ano

do registo de entradas. Divulgação dos dados uma vez por
período.
Recolha e tratamento de dados e elaboração do relatório
de autoavaliação das BE.
Elaboração do relatório das atividades desenvolvidas no
final de cada período e respetiva apresentação no CP.
Divulgação da avaliação das BE à comunidade Escolar
Elaboração de um PAA e do Plano de Melhoria que responda
às necessidades do agrupamento na consecução do PEA e
Projeto de desenvolvimento Estratégico assim como, outros
documentos orientadores.
Reformulação frequente do espaço/ambiente de modo a
favorecer e estimular o seu uso enquanto espaço
pedagógico
Decoração da BE de acordo com diferentes momentos do
calendário escolar e efemérides
Elaboração de instrumentos de avaliação:
Questionários, inquéritos, relatórios.
Fichas de auto e heteroavaliação;
Estatísticas sobre a utilização das áreas, recursos e
serviços;
Divulgação dos documentos orientadores da tutela: MABE,
Referencial Aprender com a Biblioteca Escolar, Quadro
Estratégico do programa da RBE para 2014-2020
Elaboração de materiais promotores da mais valia da BE
Redação de um Plano de Aquisições no âmbito do projeto
Trilhos de Leitura(s) com Sebastião da Gama (livros,
equipamentos e materiais) para todas as BE.
SUBDOMÍNIO

ATIVIDADES

Proponentes
/Intervenientes
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Públicoalvo

Recursos

Orçamento

Calendarização

D.3
Desenvolviment
o, organização,
difusão e uso da
coleção.

Participar em projetos que visem a atualização da coleção
Continuar a dinamizar o projeto “Um livro para a BE”
Continuar a dinamizar o projeto de doação de livros para a
BE, ao abrigo da Lei do Mecenato
Continuação do projeto “Um livro um rosto” identificação e
separação dos autores nas estantes
Continuação dos procedimentos de difusão da informação e
da coleção:
Catálogo
Serviços em linha
Sítio Web, blogue, Facebook, Twitter, jornal,
newsletter, flyers, guiões de leitura, bibliografias,
mesas de sugestões, mesas temáticas, exposições,
outros.
Continuação do Tratamento Documental:
Carimbar, registar, catalogar (PRISMA) e cotar e arrumar o
fundo documental da BE.
Concluir o inventário de existências do fundo documental;
Levantamento de necessidades

Biblioteca
Direção
Executiva

Serviços
técnicos da
BPMS

Comunidade
Educativa

Livros
Computador
Prisma

1000€ anuais
para
atualização
da coleção
Recursos
materiais
previstos no
projeto
Trilhos de
Leitura(s)
com SG

Ao longo do
ano

490€ para
pagamento
da anuidade
do Prisma

ESSGama 19 de outubro de 2018
As professoras bibliotecárias
Helena Ferreira
MªJoão Trindade
Teresa Fragoso
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