
Biblioteca escolar

Plano anual de atividades

Agrupamento

Escola

Ano letivo 

Ação estratégica

Objetivos Atividades PM AcBE Responsáveis/ dinamizadores Público-alvo set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul Recursos Orçamento Observações

Colaborar no Plano de Formação 

do Agrupamento, formando para 

as literacias digitais

Formação das docentes da 

Educação Especial em ferramentas 

digitais  (P;D)

Profª bibliotecária 2 Docentes de Educação Especial 

e respetivos alunos

Walelet; Symbaloo Questionário 

de satisfação

Incentivar os utilizadores à 

participação em atividades, 

concursos e projetos,que visem o 

desenvolvimento de uma atitude 

reflexiva e

crítica face aos média.

Participação no projeto READ ON - 

My life in strips (concurso de 

banda desenhada ) em 

articulação com Educação Visual . 

(P;D)

Profª bibliotecária e docentes de 

Ed. Visual.

Alunos do 7ºA e B Papel cavalinhos e 

material de pintura. 

Ferramentas digitais 

para elaboração de 

BD 

Participação 

no projeto 

READ ON

Desenvolver atividades de 

formação de utilizadores sobre o 

funcionamento da BE, recursos e 

serviços disponíveis.

Formação de utilizadores (P) Profª bibliotecária Alunos do 5º ano, turmas A ;B e C Questionário 

de satiafação

Envolver os alunos em atividades 

promotoras da literacia dos média

Formação sobre Direitos de Autor 

e realização de trabalhos pelos 

alunos sobre este tema.(P)

Profª bibliotecária Alunos do 7ºA e B Recursos produzidos 

pela BE sobre Os 

Direitos de Autor

Questionário 

de satisfação

Nº de atividades planificadas 4

Ação estratégica

Objetivos Atividades PM AcBE Responsáveis/ dinamizadores Público-alvo set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul Recursos Orçamento Observações
Expressar sentimentos provocados 

pela leitura e partilhar 

experiências de leitura autónoma.

Ler com amigos é melhor! Leitura 

autónoma e uso do  sítio "Era uma 

vez um livro…li e gostei" para 

escrita de textos de opinião(P;D)

AcBE

Profª bibliotecária, docentes do 3º 

ano e de  Português

Alunos de 5º A; B e C, 6º A e B Livros do PNL, 

videoprojetor, 

computadores  e 

textos de opinião 

produzidos  pelos 

alunos na página 

Webnode "Era uma 

vez um livro…li e 

gostei"

Nª de texto de opinião divulgados na págima

Agrupamento de Escolas de São Teotónio

Escola Básica Engº Manuel Rafael Amaro da Costa de S. Teotónio

2020/2021

Domínio A - Currículo, literacias e aprendizagens

Calendarização

Domínio B - Leitura e literacia

Calendarização
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Mobilizar docentes e alunos para 

o fomento da leitura através da 

prática e do

exemplo.

10 minutos de leitura diária, 

projeto READ ON        (P; D)

Profª Bbibliotecária  e docentes do 

1º ciclo

alunos do 1.º ciclo da turmas D e 

E. 

Livros do PNL, nº de turmas 

que partipam  

no projeto 

READ ON

Incentivar os alunos à participação 

em  projetos e a consolidar 

hábitos de leitura, participando 

em plataformas digitais

Book Review - Partilhar em 

plataforma digital  um resumo de 

livros que gostou de ler. (P;D)

Profª bibliotecária e docentes de 

português

alunos do 8.ºano turmas A; B e C. Textos de opinião 

produzidos pelos 

alunos e partilhados 

na página  READ ON

nº de turmas 

que partipam  

no projeto 

READ ON

Valorizar a  prática da leitura Semana da Leitura  (P) Profª  bibliotecária ; Educadoras,  

docentes do 1.º ciclo ,  Piortuguês 

e de PLNM

Comunidade escolar do 

Agrupamento nº de turmas participantes nas atividades

Despertar o gosto pela leitura e 

estabelecer    redes de 

colaboração com outras escolas.

Hora do conto (D) Profª bibliotecária Jardim de Infância de Cavaleiro Livros do PNL e 

plataforma digital 

Meet

Valorizar o livro e despertar o 

interesse e o gosto  pela leitura

Leitura em vai vem (P) Professora bibliotecária e 

educadoras

Jardim de Infância de Zambujeira 

e São Teotónio

Livros e sacos de 

pano do projeto

nº de alunos 

e jardins 

participantes

Valorizar o livro e despertar  o 

gosto e a prática da leitura .

Hoje temos visitas! (A Biblioteca 

vai à sala)   (P)

Profª bibliotecária 1.º ciclo - 137 alunos Livros 

Nº de atividades planificadas 7

Ação estratégica

Objetivos Atividades PM AcBE Responsáveis/ dinamizadores Público-alvo set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul Recursos Orçamento Observações
Desenvolver  e promover a escrita 

e a criatividade.

Concurso de Escrita Ciativa com o 

tema "My life", integrando o 

projeto READ ON (P;D)

Biblioteca Escolar e docentes de 

Português do 9º ano turmas A ; B 

e C. Os textos serão desenvolvidos 

nas aulas de Português e em OC e 

posteriormente submetidos  para 

a readonportugal.

Alunos de OC de escrita Criativa , 

9 ano.

Textos produzidos 

pelos alunos

Participação 

no projeto 

READ ON

Desenvolver a criatividade e 

fomentar a integração da wcrita 

com outras formas de expressão 

artística.

Concurso de banda desenhada: 

"My Life in stripes", Projeto READ 

ON (P)

profªbibliotecária e docentes de 

Ed. Visual do 3.º ciclo

Alunos do 7º ano, turmas A e B Vinhetas de BD 

produzidas pelos 

alunos

Participação 

no projeto 

READ ON

Promover o gosto pela escrita, 

leitura, arte e cidadania.

Histórias da Ajudaris (P) profª bibliotecária, Educadoras, 

docentes do 1.º ciclo e docentes 

de Português ou de Cidadania do 

2.º ciclo

 Turma E do 1.º ciclo e 5.º ano 

turmas A; B e C

Contos, 

camções/músicas 

produzidos pelos 

alunos

Trabalhos 

produzidos 

pelos alunos.

Domínio C - Projetos e parcerias

Calendarização
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Questionários

Promover o gosto pela leitura; 

participar em projetos de âmbito 

local

Concurso concelhio de leitura, 

"Odemira a Ler +" (P;D)

Profª bibliotecária, docentes do 3º 

e 4º ano; de  Português e de 

PLNM

3º, 4º ano do 1º ciclo, 2º e 3º 

ciclo

Livros, telemóvel. 

Criação de podcast 

com as leituras dos 

alunos

A 2ª fase e a 

final 

decorerão 

online

Promover a utilização  dos 

recursos  para formar para  as 

literacias da informação e dos 

media .

Divulgação de recursos digitais 

através  dos canais de 

comunicação da biblioteca escolar 

-  Curadoria Digital (P;D)

Profª bibliotecária Docentes, alunos e Encarregados 

de Educação

Wakelet; Wix; 

Symbaloo,Genially;C

anva; Padlet

nº de 

documentos 

digitais 

produzidos

Nº de atividades planificadas 5

Ação estratégica

Objetivos Atividades PM AcBE Responsáveis/ dinamizadores Público-alvo set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul Recursos Orçamento Observações
Promover e disponibilizar a 

coleção. 

Empréstimo domiciliário para  a 

sala de aula e para os utilizadores 

(P)

Equipa da BE Utilizadores da BE Documentos livro Ao longo do 

ano

Oferecer condições favoráveis à 

utilização livre da biblioteca.

Atendimento aos utilizadores   

(P;D)     

Equipa da BE Utilizadores da BE Documentos e 

equipamentos da BE

Ao longo do 

ano

Dispor de uma politica 

documental que aplique normas e 

critérios de gestão da coleção.

Classificar, catalogar e indexar 

documentos. (P)

Equipa da BE Utilizadores da BE Computador e 

programa 

Mind/Prisma

Ao longo do 

ano

Desenvolver esforços para 

actualização regular da coleção.

Adquirir fundo documental, desde 

que haja disponibilidade de verba

Equipa da BE e departamentos Utilizadores da BE verba 

didponibilizada pela 

direção

Ao longo do 

ano

Implementa uma política de 

qualidade e um sistema de 

avaliação contínuo,

Avaliar a Biblioteca Escolar (P;D) PB Utilizadores da BE questionários online, 

computadores

implementar 

por fases 

temporais

Desenvolver serviços em presença 

e em linha e criando meios 

variados de

comunicação e difusão da 

informação: sítio Web, blogue, 

redes sociais…

Serviço de referência da BE-

elaboração de documento e de 

infográfico de divulgação.

PB Utilizadores da BE Uso da ferramenta 

Genially

Questionário 

online sobre 

o uso 

/consulta

Domínio D - Gestão da biblioteca escolar

Calendarização
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Responder às necessidades dos 

utililizadores procurando ter uma 

maior dimensão digital no 

fornecimento de serviços digitais à 

comunidade 

Presença em linha da BE -

elaboração de documento e de 

infográfico de divulgação (P;D)

PB Utilizadores da BE Uso da  ferramenta 

Canva

Desenvolver serviços de curadoria 

de conteúdos, 

Curadoria de conteúdos  (P;D) PB Docentes e alunos Uso de ferramenta 

Wakelet e Simballoo

Ao longo do 

ano

Ajustar  o Regulamento da BE às 

orientações da DGS e da RBE

Elaboracão do Plano de 

Contingência /Regulamento da BE 

em época de pandemia

PB Utilizadores da BE Documento em 

suporte de papel e 

Infográfico com as 

medidas prioritárias.

Infográfico 

enviado aos 

E.E e todos os 

aos docentes

Nº de atividades planificadas 9

Total de atividades planificadas 25

PM - Plano de melhoria ; AcBE - Referencial Aprender com a biblioteca escolar
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