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PLANO DE ACTIVIDADES 2010/2011 

As actividades dinamizadas pela BE em articulação com os diferentes departamentos curriculares têm em vista a promoção da transversalidade dos saberes, 
dando continuidade e enriquecendo as aprendizagens realizadas na sala de aula. 
Deste modo o domínio privilegiado este ano é o Domínio A- Apoio ao desenvolvimento curricular 

Calendário Acções/Actividades 
Responsáveis/ 
dinamizadores 

Público 
alvo 

Avaliação/ 
Evidências 

Domínios/ 
subdomínios 

1
º 

P
er

ío
d

o
 

Ao longo 
do ano 
 

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

 
 

 Conselho 
Pedagógico 

Opinião sobre as 
actividades 
propostas (registo 
em acta) 

DOMÍNIO A-
Apoio ao 
desenvolvimento 
curricular (A1) 

8-13 de 
Setembro 
 

Participação na recepção dos alunos e EE do 5º ano. (oferta de 
um Livro PNL)  
Divulgação do espaço em geral e página da BE. 

 

Possessora 
bibliotecária, 
equipa BE  
e equipa de 
recepção aos 
alunos 

Encarregado de 
Educação e 
alunos do 5ºAno 

Fotografias e 
divulgação no Blog 

DOMÍNIO A 
Apoio ao 
desenvolvimento 
curricular (A1) 

Setembro/ 
Outubro 

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

Setembro 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. 
 

Professora 
bibliotecária, 
equipa, equipa e  
Coordenadora DT  

5º Ano 
 
 
 
 

Registo de reuniões 
/contactos; 
Materiais de apoio 
produzidos e 
editados e 

DOMÍNIO A 
Apoio ao 
desenvolvimento 
curricular (A2) 
 
 

A1- Articulação curricular da BE com as estruturas 

pedagógicas e os docentes; 

A2 – Desenvolvimento da literacia da informação. 



 
Organização com os Directores de Turma com sessões de 
informação sobre a utilização da BE ou guião escrito, também para 
alunos do 6º Ano. 

6º Ano divulgados na 
página da BE; 
Questionários aos 
professores;  

Domínio D 
Gestão da BE (D2) 

Setembro/
Outubro 

Actualização do Plano de acção e Plano Anual de Actividades 
 

Professora 
bibliotecária, 
equipa e DT  

Comunidade 
Educativa 

Pontos fortes e 
pontos fracos 
avaliados  

Domínio D 
Gestão da BE (D2) 

1 de 
Outubro; 

Dia do Música  
 
 

Equipa e disciplina 
de EM e 
Conservatório de 
Música de Águeda 

Comunidade 
Educativa 

Pontos fortes e 
pontos fracos 
avaliados  

DOMÍNIO A- 
Apoio ao 
desenvolvimento 
curricular (A1) 

 
5 de 
Outubro 
 

 
-Comemoração dos 100 anos da República 

 

Equipa, 
colaboradores e 
Disciplina de 
História 

Comunidade 
Educativa 

Pontos fortes e 
pontos fracos 
avaliados  

DOMÍNIO A-
Apoio ao 
desenvolvimento 
curricular (A1) 

27 de 
Outubro 
 

Comemoração do dia das Bibliotecas Escolares: 
Visitas à Biblioteca Municipal de Águeda 
 

Equipa e BMA 5º Ano 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 reacção” 

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 
História 

Comunidade 
Educativa 

Pontos fortes e 
pontos fracos 
avaliados  

DOMÍNIO A-
Apoio ao 
desenvolvimento 
curricular (A1 

Outras 
datas 

Comemoração do Natal Equipa da BE Comunidade 
Educativa 

Pontos fortes e 
pontos fracos 
avaliados  

DOMÍNIO A-
Apoio ao 
desenvolvimento 
curricular (A1 



 

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 Equipa da BE 
PNL 
Dep. Línguas 

1º ciclo 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 

8 de Junho Dia mundial dos oceanos 
Tema da área de projecto – O MAR 

Equipa e Área de 
Projecto 

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 

Acções/Actividades 
Responsáveis/ 
dinamizadores 

Público 
alvo 

Avaliação/ 
Evidências 

Domínios/ 
subdomínios 

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

Possessora 
bibliotecária  
 

Conselho 
Pedagógico 

Opinião sobre as 
actividades 
propostas (registo 
em acta) 

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 didácticos, 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 

actividades; 
 
Divulgar os materiais produzidos através da página da BE 
 
 

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 

DOMÍNIO A 
Apoio ao 
desenvolvimento 
curricular (A1) 
 



 
 
Observação: Esta acção deve iniciar logo no início do ano com o objectivo de uma 
eficaz distribuição e coordenação de trabalho. 

 

professores;  

 
Implementação de projectos 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 actualização dos diversos documentos de referência da BE.  
 

   Domínio C – C1 

 

    

D
o

m
ín

io
 D

 G
es

tã
o

 d
a 

C
o

le
cç

ão
/d

a 
in

fo
rm

aç
ão

 (
D

.3
) 

Organização do dossier de coordenação  Professora 
bibliotecária  
 

  

Controlo de utilizadores dos vários espaços da BE/CRE (estudo estatístico)  
 

Professora 
bibliotecária, equipa e 
colaboradores 

Comunidade 
escolar 

Registo em grelhas 
próprias 

Organização de dossiers temáticos, mediante sugestão dos Departamentos  
 

Professora 
bibliotecária, equipa e 
Departamentos 

Comunidade 
escolar 

 

Selecção e aquisição de Fundo Documental  
 

Professora 
bibliotecária, equipa e 
Dep. 
 

Comunidade 
escolar 

 

Divulgação de Recursos da BE  
 

  Professora 
bibliotecária e equipa 

Comunidade 
escolar 

 

Organizar e decorar os espaços da BE 
 

Professora 
bibliotecária, equipa e 
colaboradores 

Comunidade 
escol 

 

Frequentar acções de formação  
 

Equipa e 
colaboradores 

Professora 
bibliotecária
, equipa e 

 



 

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

 
 
 
 

colaborador
es 

Implementação do sistema de Auto-Avaliação da BE – FINAL DO ANO 
 

Professora 
bibliotecária, equipa 

  



 



 

 
 

 
 

Plano Anual de Actividades (descritivo) 

2010/2011 

 
Objectivos Orientadores para este ano lectivo: 

 

As actividades dinamizadas pela BE em articulação com os diferentes departamentos curriculares 

têm em vista a promoção da transversalidade dos saberes, dando continuidade e enriquecendo 

as aprendizagens realizadas na sala de aula. 

Deste modo o domínio privilegiado este ano é o Domínio A- Apoio ao desenvolvimento curricular 

 

A -  Apoio ao desenvolvimento curricular 

A.1 Articulação curricular da BE com as estruturas pedagógicas e os docentes 

A.2. Desenvolvimento da literacia da informação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Conhecimento da BE  

Objectivos: 

 - Dar a conhecer o espaço Biblioteca e as suas potencialidades. 

- Dar a conhecer as regras de funcionamento e organização da B; 

- Criar hábitos de utilização do espaço da BE; 

- Difundir os Recursos; 

- Difundir o fundo documental da BE; 

- Promover a formação do utilizador; 

- Facilitar aos alunos a correcta utilização/pesquisa no espaço Biblioteca; 

- Incentivar e propiciar formação aos alunos no âmbito da pesquisa documental e uso da 

informação em diversos suportes. 

Calendarização: 

 Inicio do ano lectivo 

Destinatários: 

Alunos do 5º ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Comemoração de datas ( O Dia da Música, S. Martinho, Halloween, Thanksgiving, Dia 

da Alimentação, Dia das Bibliotecas Escolares, O Dia da Cultura Científica( Palavras com 

reacção) , Natal, Carnaval, Páscoa, O dia do autor português; Dia da Poesia; Dia internacional 

do livro infantil; Dia mundial dos oceanos, entre outras. 

 

Objectivos: 

-Assinalar de forma criativa e interactiva um conjunto de datas e acontecimentos relevantes nos 

mais diversos âmbitos. 

- Marcar a presença da Biblioteca na Escola com Exposições, Jogos,Cartazes, Página da 

Escola/Biblioteca além de outros desafios; 

Calendarização: 

Ao longo do  ano lectivo 

Destinatários: 

Toda a comunidade escolar 

 

 

Actividade:  As NAC e a BE -colaboração com as áreas curriculares: Área de Projecto, 

Estudo Acompanhado e Formação Cívica. 

 

Objectivos: 

- Incentivar o trabalho de grupo  apelando à  responsabilidade e cooperação; 

- Interpretar e produzir diferentes tipos de texto ( em diferentes suportes) 

- Desenvolver o sentido estético nos alunos, através da apresentação dos trabalhos; 

- Promover as  literacias de  informação tecnológica e digital 

- Articular com Área de Projecto 

- Articular com o PNL 

- Desenvolver o gosto pela Leitura 

- Conhecer obras de  autores portugueses 

 

Calendarização: 

Ao longo do  ano lectivo  

Destinatários: Toda a comunidade escolar 

 

 

 



 

 Os departamentos  e a BE -colaboração com as  diferentes disciplinas  

Comemoração:  

 

Objectivos: 

- Promover o trabalho colaborativo 

- Incentivar o trabalho de grupo  apelando à  responsabilidade e cooperação; 

- Interpretar e produzir diferentes tipos de texto ( em diferentes suportes) 

- Desenvolver o sentido estético nos alunos, através da apresentação dos trabalhos; 

- Promover as  literacias de  informação tecnológica e digital 

 

Calendarização: 

Ao longo do  ano lectivo 

Destinatários: Toda a comunidade escolar 

 

 

 

 A Missão da Biblioteca Escolar – Drª Isabel Nina  

 

Objectivos: 

 - Conhecer a missão da BE 

 - Criar competências  de literacia; 

- Aprofundar conhecimentos; 

Calendarização: 

Final do  1º período (a confirmar) 

Destinatários: 

Professores  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Feira do Livro 

Objectivos:  

- Fomentar o gosto pela leitura, 

- Divulgar livros e autores, 

- Facilitar a aquisição de livros; 

Calendarização: 

Final do primeiro período 

Destinatários: 

Toda a comunidade escolar 

 

 Dinamização da leitura e da escrita: 

 

-Cantinho da Leitura e da escrita 

- Hora do conto  – Profª Conceição Dias 

-Oficinas de  leitura e escrita – Profª Conceição Vicente 

- Ler…um prazer -  – Profª Ermelinda Miranda 

 

Objectivos:  

-Apoiar o desenvolvimento das diferentes literacias,  promovendo a leitura em suportes 

diversificados  

- Incentivar o gosto pela leitura como forma de prazer e de complemento de aprendizagens; 

- Estimular a leitura dentro e fora da Escola.  

- Apoiar os programas de Língua Portuguesa/ Português, em particular os livros recomendados 

para Leitura; 

- Contribuir para o desenvolvimento do PNL; 

- Desenvolver o gosto pela poesia e pela arte de a dizer; 

- Criar um momento de partilha e declamação de lengalengas e pequenas cenas representadas; 

-Incentivar a leitura, através de histórias contadas; 

-Melhorar a leitura e a compreensão dos textos; 

-Proporcionar aos alunos momentos  

agradáveis que os transportem ao mundo mágico dos contos e histórias ; 

-Desenvolver a criatividade dos alunos, motivando-os à escrita. 



 

 

Calendarização: 

Ao longo do ano lectivo 

Destinatários: 

Toda a comunidade escolar 

 

 Concurso – “ Ler na pista do pormenor” 

 

Objectivos:  

- Conhecer em pormenor as obras seleccionadas; 

-Apoiar o desenvolvimento das diferentes literacias,  promovendo a leitura; 

- Incentivar o gosto pela leitura como forma de prazer e de complemento de aprendizagens; 

- Apoiar os programas de Língua Portuguesa/ Português, em particular os livros recomendados 

para Leitura; 

- Contribuir para o desenvolvimento do PNL; 

- -Melhorar a leitura e a compreensão dos textos; 

-Proporcionar aos alunos momentos de agradável competição. 

 

Calendarização: 

Ao longo do 3º período 

Destinatários: 

Toda a comunidade escolar 

 

 

 Formação para Encarregados de Educação – Como tornar o seu filho Leitor -

dinamização – Professora Conceição Vicente 

 

Objectivos:  

 - Incentivar o gosto pela leitura ; 

- Promover o intercâmbio de experiências de leitura; 

- Articular com o PNL 

- Articular com o Departamento do 1º Ciclo 

Articular com Departamento de Línguas   

Calendarização: 

Outubro e Novembro 



 

Destinatários: 

Encarregados de Educação do  1º e 2º ciclos do Agrupamento 

 

 Semana da leitura 

 

Objectivos:  

- Contactar directamente com escritores e com as suas obras; 

- Motivar  para a  leitura; 

- Desenvolver projectos de promoção do PNL; 

- Envolver os encarregados de educação em actividades de leitura; 

- Desenvolver nos alunos a crítica literária. 

 

Calendarização: 

 2º Período - Março 

Destinatários: 

 Toda a comunidade escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 A  BE, um recurso 

 

Objectivos:  

- Colaborar com a Biblioteca Municipal / Rede de Bibliotecas de Águeda; 

- Colaborar com  o PIT (Plano Individual de Transição) – CERCI ; 

- Apoiar os alunos com necessidades educativas especiais. 

Calendarização: 

 Ao longo do ano 

Destinatários: 

 Toda a comunidade escolar 

 

 

  Mensageiros da BE 

 

-Motivar o gosto pela ocupação dos tempos livres na Biblioteca; 

-Incentivar a entreajuda dos alunos; 

-Promover a participação activa e voluntária dos alunos na BE; 

-Adquirir técnicas de animação para os livros do PNL; 

- Apoiar os alunos nas tarefas diárias; 

- Proporcionar o conhecimento de técnicas de estudo; 

- Sensibilizar para o uso efectivo da BE; 

- Dinamizar a leitura. 

Calendarização: 

Ao longo do ano lectivo 

Destinatários: 

 Toda a comunidade escolar 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Gestão da BE 

 

Objectivos: 

-  Dinamizar e animar a Biblioteca Escolar/Centro de Recursos 

- Proporcionar o módulo de consulta do catálogo bibliográfico colectivo ( em colaboração com a 

BM); 

- Gerir o fundo documental do Agrupamento; 

- Divulgar o fundo documental do Agrupamento; 

- Facilitar o uso das novas Tecnologias; 

- Proporcionar a realização de jogos didácticos, em CD-Rom, no âmbito das várias áreas 

disciplinares; 

- Promover a interacção utilizadores/ BE no melhoramento do funcionamento da Biblioteca; 

- Prestar apoio ao desenvolvimento de várias actividades. 

 

Calendarização: 

Ao longo do ano lectivo 

Destinatários: 

 Toda a comunidade escolar 

 

 

 

 

 

 


