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Relatório Final 

 

As Bibliotecas Escolares (BE) disponibilizaram  a toda a comunidade educativa, em regime 

de livre acesso, recursos materiais em diferentes suportes destinados ao desenvolvimento 

de actividades de ensino-aprendizagem e à ocupação de tempos livres. Prestaram serviços 

nas vertentes de apoio à aprendizagem e ao currículo, formação de utilizadores, 

atendimento personalizado, empréstimo presencial, domiciliário e entre bibliotecas, acesso 

à Internet, consulta de documentos impressos e online, divulgação de actividades e 

recursos, publicação de trabalhos e acesso a recursos multimédia e o contacto com 

escritores e pessoas ligadas aos livros.  

  

1. Organização 

A equipa de coordenação foi constituída pelas professoras bibliotecárias Maria Ernestina 

Pinheiro e Ana Maria Lopes e pelas  docentes Eduarda Coelho, Carla Gaspar,  Ana Maria 

Dantas, Rui Serras, Jorge Silva  e o assistente operacional Júlio Rosas. Prestou colaboração 

a docente Luz Peixoto. A BE contou ainda com a colaboração de outros docentes que no 

seu horário tinham horas ao serviço da biblioteca e redefiniu o espaço no sentido de 

possibilitar aulas de apoio pedagógico acrescido. Funcionou de forma ininterrupta das 8h20 

às 18h15 de segunda a sexta-feira (exceto no período de 22 de maio até final do ano letivo 

que fecou às 17 horas) por falta de recursos humanos.  

 

2. Melhoramentos e Aquisições 

Foram adquiridos bens com as verbas do aLer+ e do orçamento da escola. Adquiriram-se 

159 documentos para a BE MC e 49 para a BE S.Paio até Junho de 2014. 

A BE MC teve ainda a doação de 85 documentos. 

De referir que o espaço da biblioteca, a funcionar desde 2002, não tem sofrido obras de 

melhoramento. Necessitava de ser pintada e substituída a porta de madeira por uma de 

vidro e na BE de Merelim S.Paio a  aquisição do programa de catalogação. 

 

3. RECURSOS FINANCEIROS 

 

VERBA ( ANO LETIVO) MONTANTE 

Escola para a BE Mosteiro e Cávado 553,90 euros  

Escola para a BE Merelim S.Paio 350,00 euros 

aLer+ 300,00 euros 
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4.Serviços prestados 

4.1.Empréstimos domiciliários 

 

 

Para além dos serviços mais comuns de empréstimo domiciliário, empréstimo para 

as actividades de sala de aula, consulta local, a BE ofereceu, também, serviços de 

impressão, de scanner, de apoio aos utilizadores e apoio informático aos docentes 

pelo assistente operacional da Biblioteca. Efetuou o registo dos novos utentes, 

fornecendo o código de utilizador da BE a todos os alunos do 5º ano para fazer 

reservas de documentos e renovação de empréstimos. A equipa iniciou a 

introdução dos mails dos alunos no programa GIB de modo a facilitar a 

comunicação com os utilizadores de empréstimos domiciliários, permitindo deste 

modo que os alunos recebam alertas dos prazos de renovação dos documentos. 

4.2 Evolução dos empréstimos domiciliários na BE de Mosteiro e Cávado 
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4.3. Empréstimos por turma 

 

 

4.4. Empréstimos totais 

 

4.5 Evolução dos empréstimos de obras de leitura orientada para o 1º ciclo 
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4.6 Evolução dos empréstimos de obras de leitura orientada para o 2º e 3º ciclos 

 

4.7 Empréstimos interbibliotecas 

Requisição de  400 livros do fundo documental da Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva - baú 

com 50 livros para todas as escolas do 1º ciclo e 1 para a biblioteca da E.B.2.3. 

Empréstimo de 32 livros para a Escola de Lamaçães e 14 livros para a escola de Palmeira 

Pedido de empréstimo de 42 livros às escolas de Lamaçães,  Alberto Sampaio e Palmeira. 

 

5.Utilização da Biblioteca por tipo de actividade 

Utilizaram a Biblioteca 22399 alunos distribuídos pelos diferentes áreas funcionais, 

tendo-se verificado , em relação ao ano transacto, um aumento de  6116 

utilizadores o que perfaz uma média diária de 144 alunos. 

 

Nota: Os números apresentados ascendem a cerca de 40521 se forem contabilizadas as 

utilizações nos intervalos. 
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BE de Merelim S.Paio  

Registaram-se 1049 utilizadores por inicitaiva própria e foram semanalmente desenvolvidas 

atividades de articulação com os docentes dos diferentes anos de escolaridade. 

 

 

5.1 Utilização da Biblioteca para estudo 

 

 

 

 
5.2 Evolução da utilização da BE 
 

 

 

6. Atividades desenvolvidas 

 

Atividades  

Literacias da Informação 

Formação utilizadores  5º ano 

Formação Scratch 5º ano 

Formação Correio eletrónico 5º ano 
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Formação "Como utilizar a internet com segurança" 5º ano 

Criação Frisos cronológicos 7ºA 

Jornalista por um dia 5ºA e B 

Curriculares - Leitura  

Sessões de leitura -Dia da alimentação 5º ano 

Encontro com Vergílio Alberto Vieira 5º e 6º  

Encontro com Mariana Pinheiro 8ºanos 

Encontro Sebastião Peixoto 8º e  7ºA 

Saúde oral 5º e 6º 

Leitura do conto e quizz 25 de Abril 6º ano 

Embarcando com Gil Vicente por Fernando Pinheiro 9º anos 

Atividade integração  4º ano 

CONCURSOS   

Concurso Nacional de Leitura 3º ciclo 

Concurso de leitura Braga aLer+ 5ºe 6º 

"Um leitor com super visão" 2º ciclo 

"O escritor do mês" 2ºe 3º ciclos 

Extra curriculares 

Feira do livro 2º e 3º ciclos 

Projeção filmes  2º ciclo 

Concurso "Marcadores" 1º ciclo 

Exposição e formulário online - CPLP  

Concurso O escritor és tu 5ºB e 7ºD 

Um Conto a várias mãos 5º anos 

Concurso Todas as cartas de amor 3ºciclo 

Preparação exames 6º anos 

(Sobre)Mesa de leituras 2º e 3º ciclos 

a ler+ no natal 5º e 6º  

Feira do Livro de Braga 5º A,B,C 

Atividades dirigidas aos pais 

Ação de sensibilização para pais "A importância da leitura em contexto 

familiar 
Formação "Voicethread para pais e filhos 
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As atividades curriculares foram desenvolvidas em articulação com os docentes de 

Português,  docentes de História, docentes de EV e de ATD, estagiária de TIC,  projeto 

PESES  e no 1º ciclo com os professores titulares de turma. 

 

 

6.1. Alunos envolvidos nas atividades 

 

2476 alunos dos diferentes anos de escolaridade participaram nas atividades. 

BE S. Paio 

Todos os alunos dos diferentes anos de escolaridade estiveram envolvidos nas atividades 

desenvolvidas pela BE e docentes das turmas. 

 

 

7. Utilização da Plataforma Moodle das BE 

 

 

8. Cumprimento das atividades 

BE Mosteiro e Cávado 

Foram planificadas e executadas 16 atividades curriculares e 15 extracurriculares  
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Todas as ações previstas no Plano de Atividades foram concretizadas e dinamizadas outras 

que não estavam previstas - Participação na Feira do Livro de Braga e 3 sessões por turma 

para preparação de exames dos alunos do 6º ano. 

BE S.Paio 

Foram planificadas 14 atividades curriculares e 11 extracurriculares 

 

9. Produção de documentos 

Ao longo do ano as professoras bibliotecárias produziram  e editaram documentos de 

gestão da BE, apoio ao desenvolvimento das literacias da informação, da leitura de apoio 

curricular. 

 Plano da ação para 2014-17; 

 Plano de melhoria das Bibliotecas Escolares; 

 Relatório de execução dos planos de melhoria;  

 Base de dados para a Rede de Bibliotecas Escolares; 

 Plano de atividades; 

 5 Guiões de leitura para o 1º ciclo e 3 para o 2º ciclo( plataforma Moodle); 

 Recursos de apoio ao estudo do Português; 

 Documentos de apoio às sessões " Como criar uma conta de e-mail com segurança"; 

 Tutorial “Como pesquisar na Internet”; 

 Documentos de apoio ao projeto "aler+ em família"; 

Todos os documento produzidos estão acessíveis no site das  BE e na Plataforma Moodle 

 

10. Catalogação  

Ao longo do ano lectivo foram registados, catalogados e inseridos no programa  GIB todos 

os documentos adquiridos pela BE Mosteiro e Cávado 

Na BE de Merelim S.Paio todos os recursos estão registados e classificados. A falta do 

programa GIB impossibilita a catalogação dos documentos. 

 

11. Difusão da informação 

As bibliotecas difundiram  a informação relativa a atividades e projetos e periodicamente 

deram  a conhecer os documentos adquiridos que fazem parte do fundo documental 

através de: 

 Boletim Informativo  

 Blogues da Biblioteca Mosteiro e Cávado e Merelim S.Paio 

 Plataforma Moodle  

 Facebook 
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12. Participação nas reuniões de Rede de bibliotecas escolares de Braga 

As professoras bibliotecárias estiveram presentes em todas as reuniões da rede 

interconcelhia. 

A convite da Coordenadora interconcelhia participaram  com a comunicação "Contos para 

ler, reler e contar" no Encontro de boas práticas - escolas aler+ na Lúcio Craveiro da Silva. 

 

Apresentado em reunião de CP em 18 de julho de 2014 

A professora bibliotecária 

Maria Ernestina Pinheiro 


