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PLANO DE ATIVIDADES 2011/2012 

Calendário Ações/Atividades 
Responsáveis/ 
dinamizadores 

Público 
alvo 

Avaliação/ 
Evidências 

Domínios/ 
subdomínios 

1
º 

P
er

ío
d

o
 

 
setembro/
outubro 

Organização do espaço da BE da escola sede: 
. mobiliário 
.avaliação do fundo documental 
. reorganizar o fundo documental nas estantes 
.criar sinalética adequada ao novo espaço 
. decoração do espaço 
 

Equipa da BE 
B. Municiapl 
Coordenadora 
interconcelhia 
Órgão de gestão  

Comunidade 
educativa  

 Domínio D 
Gestão da BE (D2) 

??? Organização do espaço da BE da escola de Recardães : 
. mobiliário 
.organização do fundo documental de acordo com a CDU 
. organização o fundo documental nas estantes 
.criar sinalética adequada ao espaço 
. decoração do espaço 
 

Equipa da BE 
B. Municiapl 
Coordenadora 
interconcelhia 
Órgão de gestão 

   

Ao longo 
do ano 
 

Apoio ao Conselho Pedagógico na divulgação das atividades 
(PAA). 
 

 
 

 

 Conselho 
Pedagógico 

Opinião sobre as 
atividades 
propostas (registo 
em ata) 

DOMÍNIO A-
Apoio ao 
desenvolvimento 
curricular (A1) 

setembro/ 
outubro 

Apoio a alunos e professores através de recursos físicos e 
humanos. 
Realização de atividades de estudo, leitura, pesquisa, uso das 
Tecnologias de Informação e Comunicação e outras atividades.  
Realização de horários de ocupação. 
 

Professora 
bibliotecária, 

equipa, clubes… 

Clubes 
Educação 
Especial 
PETI 

Controlo de 
utilizadores através 
da grelha Ocupação 
da BE(alunos e 
professores) 

DOMÍNIO A 
Apoio ao 
desenvolvimento 
curricular (A1) 
Domínio D 
Gestão da BE (D2) 



 

outubro Visita guiada à BE 
Desenvolvimento de competências para uso autónomo da 
biblioteca e para a literacia da informação;  
Entrega do “ Guia de Utilizador” de apoio à formação dos novos 
utilizadores. 
 
Organização com os Diretores de Turma com sessões de 
informação sobre a utilização da BE ou guião escrito, também para 
alunos do 6º Ano. 

Professoras 
bibliotecárias, 
equipa, equipa e  
Coordenadora DT  

1º ciclo 
 
5º Ano 
 
 
 
 
6º Ano 

Registo de reuniões 
/contactos; 
Materiais de apoio 
produzidos e 
editados e 
divulgados na 
página da BE; 
Questionários aos 
professores;  

DOMÍNIO A 
Apoio ao 
desenvolvimento 
curricular (A2) 
 
 
Domínio D 
Gestão da BE (D2) 

setembro/
outubro 

Atualização do Plano de ação e Plano Anual de Atividades 
 

Professoras 
bibliotecárias, 
equipa e DT  

Comunidade 
Educativa 

Pontos fortes e 
pontos fracos 
avaliados  

Domínio D 
Gestão da BE (D2) 

16 outubro Comemoração do dia mundial da alimentação Equipa da BE 
Departamentos de: 
Educação pré-
escolar 
1º ciclo 
Ciências 
Experimentais 
PES 
 
 

Comunidade 
Educativa 

Pontos fortes e 
pontos fracos 
avaliados  

DOMÍNIO A 
Apoio ao 
desenvolvimento 
curricular (A2) 

26 de 
outubro 
 

Comemoração do dia das Bibliotecas Escolares: 
 

Equipa  Comunidade 
Educativa 

Pontos fortes e 
pontos fracos 
avaliados  

DOMÍNIO A-
Apoio ao 
desenvolvimento 
curricular (A1 

 
1 de 
novembro 

Comemoração Haloowen 
 

 

Colaboradores e 
Disciplina de Inglês 

Comunidade 
Educativa 

Pontos fortes e 
pontos fracos 
avaliados  

DOMÍNIO A-
Apoio ao 
desenvolvimento 
curricular (A1 

23 de 
novembro 

Dia da Comunidade Cientifica 
“Palavras com reação” 

Equipa  Biblioteca e 
Departamento 
Ciências 
Experimentais 

Comunidade 
Educativa 

Pontos fortes e 
pontos fracos 
avaliados  

DOMÍNIO A-
Apoio ao 
desenvolvimento 
curricular (A1 

1 de 
dezembro 

Dia da Restauração Equipa, 
colaboradores e 
Disciplina de 

Comunidade 
Educativa 

Pontos fortes e 
pontos fracos 
avaliados  

DOMÍNIO A-
Apoio ao 
desenvolvimento 
curricular (A1 



 

História 

Outras 
datas 

Comemoração do Natal Equipa da BE Comunidade 
Educativa 

Pontos fortes e 
pontos fracos 
avaliados  

DOMÍNIO A-
Apoio ao 
desenvolvimento 
curricular (A1 

 

13 a 16  de 
dezembro 

Feira do Livro Equipa da BE Comunidade 
Educativa 

Pontos fortes e 
pontos fracos 
avaliados 

DOMÍNIO A-
Apoio ao 
desenvolvimento 
curricular (A1 
Dominio C 
 

2
º 

P
er

ío
d

o
 

14 de 
fevereiro 

Dia dos namorados Equipa da BE Comunidade 
Educativa 

Pontos fortes e 
pontos fracos 
avaliados  

DOMÍNIO A-
Apoio ao 
desenvolvimento 
curricular (A1 

21 de 
março 

2011- Ano internacional das Florestas 
Dia mundial da Floresta e Dia Mundial da Árvore 
 Dia mundial da Poesia 
 
 
 
 

Equipa   
Eco-Escola 
Língua portuguesa 

Comunidade 
Educativa 

Pontos fortes e 
pontos fracos 
avaliados  

DOMÍNIO A-
Apoio ao 
desenvolvimento 
curricular (A1 

2 de abril Dia internacional do livro infantil 
- apresentação do projeto  dinamizado pelo departamento do 
1º ciclo: “criação de uma história” 
 

Equipa da BE 
PNL 
Dep. Línguas e 1º 
ciclo 

Comunidade 
Educativa 

Pontos fortes e 
pontos fracos 
avaliados  

DOMÍNIO A-
Apoio ao 
desenvolvimento 
curricular (A1 

23 de abril Dia internacional do livro e do Direito de autor Equipa da BE 
PNL 
Dep. Línguas 

Comunidade 
Educativa 

Pontos fortes e 
pontos fracos 
avaliados  

DOMÍNIO A-
Apoio ao 
desenvolvimento 
curricular (A1 



 
3

º 
P

er
ío

d
o

 
5 de junho Dia mundial do ambiente Equipa   

Eco-Escola 
 

Comunidade 
Educativa 

Pontos fortes e 
pontos fracos 
avaliados  

DOMÍNIO A-
Apoio ao 
desenvolvimento 
curricular (A1 

Semana 
Cultural 

Participação na semana Cultural Equipa da BE Comunidade 
Educativa 

Pontos fortes e 
pontos fracos 
avaliados  

DOMÍNIO A-
Apoio ao 
desenvolvimento 
curricular (A1 

Ao Longo do ano 

Ações/Atividades 
Responsáveis/ 
dinamizadores 

Público 
alvo 

Avaliação/ 
Evidências 

Domínios/ 
subdomínios 

Apoio ao Conselho Pedagógico na divulgação das atividades (PAA). 
 
 

Possessora 
bibliotecária  
 

Conselho 
Pedagógico 

Opinião sobre as 
atividades 
propostas (registo 
em ata) 

DOMÍNIO A 
Apoio ao 
desenvolvimento 
curricular (A1) 

Interagir com grupos/turmas/alunos em trabalho orientado na BE.; 

Produzir ou colaborar com os docentes na produção de materiais didáticos, páginas de 

Internet, guiões de pesquisa, orientadores de leitura, maletas pedagógicas, dossiês 

temáticos, fichas de trabalho e outros materiais formativos e de apoio a diferentes 

atividades; 
 
Divulgar os materiais produzidos através da página da BE 
 
 
 
Observação: Esta ação deve iniciar logo no início do ano com o objetivo de uma eficaz 
distribuição e coordenação de trabalho. 

 

Equipa BE 
Equipa PTE 
Coordenadores 

Discentes e 
Docentes 

Registo de reuniões 
/contactos; 
Materiais de apoio 
produzidos e 
editados e 
divulgados na 
página da BE; 
Questionários aos 
professores;  

DOMÍNIO A 
Apoio ao 
desenvolvimento 
curricular (A1) 
 



 

 
Ao longo do ano a biblioteca irá privilegiar as atividades relacionados com o domínio avaliar: Domínio D – Gestão da BE 
 
DOMÍNIO: 

D. Gestão da BE – D.1 Articulação da BE com a escola. Acesso a serviço prestado. 
 

Subdomínios/ 

Indicadores 

 

Atividades 

 

Objetivos 

Dinamizadores 

/ Responsáveis 

 
Público- 

alvo 

 

Calendário 

 

Avaliação 

 

 

Integração na escola. 

 
 

Participação de forma 

ativa nas reuniões. 

Participar (a professora bibliotecária) nas 

reuniões do conselho pedagógico; 

Sempre que necessário, participar também em 

reuniões de departamento, de conselhos de 

turma e clubes. 

 

 

 

 
 

Coordenadora da 

BE 

  
 

Ao longo 

do ano 

letivo. 

 
Excertos de 

documentação 

institucional / 

atas. 

Valorização da BE 

pelos órgãos de gestão 

e decisão pedagógica. 

 
Participação de forma 

ativa nas reuniões. 

 
Realizar reuniões entre a coordenadora da BE com 

a diretora, subdiretor, diretores-adjuntos ou 

assessores da direção da escola. 

 
Coordenadora da 

BE; Direção 

  
Ao longo do 

ano letivo. 

Registo de reuniões / 

contactos; Documentos 

de gestão da BE. 

 
 

 

Avaliação da BE. 

Recolha de 

informação em 

instrumentos de 

recolha fornecidos 

pela RBE ou criados 

pela BE. 

 

 

Implementar um sistema de avaliação 

contínua nos domínios do “Apoio ao 

desenvolvimento curricular” e da “Gestão da 

BE”. 

 
Equipa da BE; 

RBE 

  
 
 

Ao longo 

do ano 

letivo. 

Registos de observa- 

ção/questionários; 

Excertos de docu- 

mentação e 

relatórios relativos 

ao funcio- namento 

da BE. Análise da 

informação recolhida 

e processo de 

reajustamento de 

atuação, quando 

necessário. 

Equipa da BE. 

Direção 

 
Implementação de projetos de promoção de leitura, como: 

- PNL 

- Percursos literários  
- Oficina da escrita e da leitura 
- cantinho da leitura 
 

 

Professora 
bibliotecária  
,coordenadores PNL e 
outros discentes 
colaboradores 

Comunidade 
Educativa 

Pontos fortes e 
pontos fracos 
avaliados  

Domínio B 

Elaboração e atualização dos diversos documentos de referência da BE.  
 

   Domínio C – C1 

 



 

DOMÍNIO: 

D. Gestão da BE – D.2 Condições humanas e materiais para a prestação de serviços. 
 

Subdomínios/ 

Indicadores 

 

Atividades 

 

Objetivos 

 
Dinamizadores/ 

Responsáveis 

 
Público- 

alvo 

 

Calendário 

 

Avaliação 

 
 

Liderança do 

professor 

bibliotecário. 

 
 
 

Divulgar os objetivos da 

BE. 

Mobilizar a equipa e a escola para o 

cumprimento dos objetivos da BE, 

Definir e distribuir funções, 
Criar boas relações interpessoais com a 

equipa e um ambiente de trabalho propício ao 

bom funcionamento da BE. 

 
 
 

Equipa da BE. 

 

 
Comunidade 

escolar. 

 

 
Ao longo 

do ano 

letivo. 

 
 

Registos de 

observação, 

questionários. 

Adequação da BE 

em termos de espaço 
 
 

e de equipamento 

às necessidades da 

escola. 

Mudança para o novo 

edifício 

 

Intervenções na 

arrumação / 

documentos. 

Organizar o espaço no edifício novo 

 

Adequar a arrumação / disposição de 

a tornar mais profícua a utilização da BE e dos 

seus recursos. 

Organizar e decorar os espaços da BE 
 

 

Equipa da BE. 

 

Comunidade 

 

Ao longo do 

 

Registos de observação, 

questionários 

 Articulação da 

manutenção e uso das 

TIC com a equipa PTE. 

Promover a manutenção e o uso 

adequado das TIC. 

 
Equipa PTE 

Comunidade 

escolar 

Ao longo 

do ano 

letivo 

Documentos de 

gestão da BE. 

DOMÍNIO: 
D. Gestão da BE – D.3 Gestão da coleção. 

 
Subdomínios/ 

Indicadores 

 

Atividades 

 

Objetivos 

Dinamizadores 

/ Responsáveis 

 
Público- 

alvo 

 

Calendário 

 

Avaliação 

 
Planeamento da 

coleção de acordo 

com a inventariação 

das necessidades 

curriculares e dos 

utilizadores. 

Inventariação das 

necessidades 

curriculares e dos 

utilizadores; 

 
Definir, em conjunto com a direção, uma 

política documental para a escola. 

 
Processo contínuo de avaliação da coleção, 

inventariação de necessidades e atualização 

da coleção. 

 
 
 

Equipa da BE. 

Direção 

Professore s, 

alunos e 

outros uti- 

lizadores, 

através do 

registo de 

sugestões/ 

opiniões. 

 
 

Setembro/ 

outubro. 

 
Ao longo 

do ano 

letivo. 

 
 

Registos de 

reuniões/contactos. 

 
Documentos de 

gestão da BE. 

 

 

Planeamento da coleção 

    

 
 
 

Uso da coleção 

pelos utilizadores. 

Sessões de 

sensibilização. 

 
Sensibilizar os docentes para que incentivem 

os alunos à utilização da documentação da 

BE; Produzir instrumentos de apoio ao uso da 

informação e ao desenvolvimento de 

competências de investigação. 

 
 

 

Equipa da BE 

 
 
 

Discentes 

e docentes 

 
 
 

Ao longo 

do ano 

letivo. 

Registo de 

empréstimos; 

Registo de reuniões 

/contactos; 

Materiais de 

apoio produzidos 

Produção de materiais de 

apoio. 

 
Realização de visitas 



 
guiadas para alunos e 

professores. 

e editados. 

 
 

Organização da 

informação: 

informatização da 

coleção. 

 
Registo informático 

(catalogação, 

etiquetagem, 

carimbagem, registo 

manuscrito 
de monografias e 
indexação (se o 

software o permitir). 

Início do processo de informatização da 

coleção; 

 

Processo de indexação dos documentos para 

permitir pesquisas por assuntos (dependente 

do software). 

 
 

 

Equipa da BE 

 
 
 

Comunidade 

escolar 

 
 
 

Ao longo 

do ano 

letivo. 

 
Listagens de 

registos/efetuados; 

Observação do 

funcionamento da 

BE. 

 
Gestão cooperativa 

da BE. 

  
Participação na rede partilhada de 

documentação – catálogo 

concelhio. 

 

Equipa da BE 

 
Comunidade 

escolar 

 
Ao longo 

do ano 

letivo. 

 
Catálogo 

informatizado. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Difusão da 

informação. 

 
Atividades de 

apresentação/exposição 

de livros. 

 
 

Difundir informação sobre livros. 

 
 
 
 
 
 
 

Equipa da BE. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Comunidade 

escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ao longo 

do ano 

letivo. 

 
 
 
 
 

Observação do 

funcionamento da 

BE; 
Materiais produzidos 

e editados. 

 
 

Organização e difusão 

de listagens de recursos 

de informação. 

Difundir informação sobre listagens de 

recursos de informação (livros, recursos 

digitais online) adequados a temáticas diversas 

de âmbito curricular ou associadas a 

determinados projetos. 

    

 

Página/Blogue da 

biblioteca. 

 
atualizar a página/Blogue 

 
Equipa da BE.  

  Blogue (número de 

consultas e 

participações). 

 
Nota: Todas as atividades propostas, serão reajustadas de acordo com as solicitações que forem sendo apresentadas por cada departamento.  
 

 
 


