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O acesso aos serviços e fundos documentais deve orientar-se pela Declaração Universal dos Direitos e Liberdades do Homem, aprovada pelas Nações Unidas, e não                        

deverá ser sujeito a nenhuma forma de censura ideológica, política ou religiosa ou a pressões comerciais.  

 

in Manifesto da biblioteca escolar da IFLA / UNESCO  

 

 

O Plano Anual de Atividades das Bibliotecas Escolares do Agrupamento de Escolas Mosteiro e Cávado é um documento                  

orientador das ações a desenvolver pela Biblioteca Escolar Mosteiro e Cávado, Biblioteca Escolar de Merelim S. Paio e Biblioteca                   

Escolar de Merelim S. Pedro. 

As atividades e iniciativas enquadram-se nos quatro domínios de intervenção: A. Currículo, literacias e aprendizagem; B.                

Leitura e literacia; C. Projetos e parcerias; D. Gestão da biblioteca escolar, relacionados com a ação, os resultados e os impactos                     

da biblioteca escolar na prestação de serviços, no desenvolvimento curricular e na promoção das competências e aprendizagens                 

dos alunos. 

 A missão das bibliotecas escolares assenta no primado “ensino e aprendizagem para todos” e nas linhas estruturantes da                  

ação educativa do Projeto Educativo do Agrupamento “Melhor Educação, melhor pessoa, melhor cidadão”, constituindo-se como               

espaços de inclusão, tolerância e liberdade, conducentes ao desenvolvimento dos valores que permitirão aos alunos o exercício                 

de uma cidadania plena. Tem ainda como referentes externos o modelo de autoavaliação proposto pela Rede de Bibliotecas                  
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Escolares e o referencial de aprendizagens associadas ao trabalho da biblioteca escolar na Educação Pré-escolar e no Ensino                  

Básico - Aprender com a biblioteca escolar.  

As atividades e iniciativas constantes no Plano de Atividades assentam em três grandes prioridades: atividades do                

relatório do plano de melhoria elaborado em 2016/2017, o desenvolvimento das competências leitoras presentes no projeto                

aLer+ Mais leitura, Mais cidadania em desenvolvimento desde 2018/19 e no desenvolvimento das literacias da informação e da                  

escrita constantes no projeto Ideias com mérito - Construir s@beres na Biblioteca Escolar aprovado pela Rede de Bibliotecas                  

Escolares e em desenvolvimento no presente ano letivo. 

  

 

3 Bibliotecas Escolares do Agrupamento Mosteiro e Cávado  

 



PLANO DE ATIVIDADES 

2018-19 

 

 

 

Calendarização D  
1

Atividades 

 

Objetivos Promotores Público 

alvo 

Recursos 

12 de setembro D Organização do espaço da BE de 

Merelim S. Pedro 

Possibilitar a abertura da BE. 

Tornar o espaço funcional e 

atrativo para a comunidade 

educativa. 

 

Equipa da BE Comunidade 

educativa 

- 

 

14 de setembro 

 

D 

Reunião da equipa da BE. 

Definição de competências 

dos membros da equipa. 

Proporcionar formação aos 

elementos da equipa/ 

colaboradores. 

Orientar o trabalho da BE.  

Distribuir funções e gerir 

o horário dos elementos 

da equipa. Definir 

atividades e  estratégias e  

Professora 

Bibliotecária 

Elementos da 

equipa e 

colaboradores 

Assistente 

operacional 

 

Computador 

14 de setembro  

D 

Receção aos pais e alunos do 5.º 

ano 

Incentivar o uso da biblioteca. 

Prestar informações sobre o 

funcionamento e horário. 

 

Equipa da BE Pais e alunos   

do 5.º ano 

 

- 

De 14 a 25 de 

setembro  

B Dramatização da história “A 

minha professora é um monstro” 

de Peter Brown. 

 

Integrar os novos alunos. 

Promover a leitura de 

histórias. 

 

BE Merelim S. 

Pedro 

JI/1º ciclo Livros, 

adereços e 

sonoplastia 

1
 Domínio de intervenção: A. Currículo, literacias e aprendizagem B. Leitura e literacia C. Projetos e parcerias D. Gestão da biblioteca escolar 
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Semanalmente, 

de 18 de 

outubro a 14 de 

junho 

A Desenvolvimento do projeto 

“Construir s@beres na Biblioteca 

Escolar”- Ideias com mérito 

aprovado pela Rede de Bibliotecas 

Escolares. 

 

Promover a articulação 

curricular. 

Desenvolver as literacias 

digitais, da leitura e da escrita. 

Equipa 

coordenadora 

do projeto 

Docentes de 

Português/ 

HGP/  Apoio ao 

estudo. 

Todas as  

turmas do  

5.ano 

Computadores 

Tablets 

Fundo 

documental 

 

20 e 21 de 

setembro 

 

D 

Elaboração do regulamento 

interno da BE de Merelim S. 

Pedro. Atualização do 

regulamento interno da BE de 

Merelim S. Paio e da E.B. 2,3 do 

Cávado. 

 

Dar a conhecer os direitos e 

deveres dos alunos na 

utilização das Bibliotecas. 

Equipa da BE Comunidade 

educativa 

Regulamentos 

internos 

de 24 a 28 de 

setembro 

 

D 

Elaboração do Plano de Atividades 

das bibliotecas.  

Dar visibilidade às ações das 

BE. Contribuir para o plano de 

atividades do agrupamento. 

 

Equipa da BE  

- 

 

- 

Mensalmente ao 

longo do ano 

B Desenvolver o projeto Viajar nas 

histórias integrado no projeto 

aLer+ 

 

Promover sessões de 

leitura nas escolas do 1.º 

ciclo e jardins de infância.  

Fomentar o prazer de ler. 

 

Equipa da BE  Pré-escolar e  

1º ano 

Livros 

24 a 28 de 

setembro 

 

D 

Inscrição no programa GIB dos 

novos utilizadores; atualização 

dos dados dos novos utilizadores. 

Manter o programa 

atualizado. 

Promover a utilização da BE e 

Equipa da BE 2.º e 3.º ciclos Programa 

‘gib-net’ 
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o empréstimo domiciliário. 

de 4 a 19 de 

outubro 

B Inscrição das escolas do 

agrupamento no Concurso 

Nacional de Leitura. 

Preenchimento dos 

formulários. 

Equipa da BE 1.º,2.º e 3.º   

ciclos 

- 

     outubro  

D 

Organização das " Malas 

viajantes" para o pré-escolar e 

1.º ciclo. 

Selecionar obras para leitura 

orientada para o 1º ciclo e 

para as leituras em família no 

pré-escolar. 

Equipa da BE Pré-escolar e 

1.º ciclo 

Malas. 

Fundo 

documental 

17 de outubro  

C 

Seleção de obras da BLCS 

inserido no programa "Ler ajuda a 

crescer." 

 

Dotar as escolas do 1.º ciclo 

de fundo documental e 

promover a itinerância de 

livros. 

 

BLCS 

Equipa da BE 

1.ºciclo Fundo 

documental da 

BLCS 

Ao longo do 

ano - 

quinzenalmente  

 

B 

Desenvolvimento do projeto "Li e 

gostei." 

Apresentar oralmente os 

livros lidos aos colegas. 

Partilhar leituras.  

Equipa da BE 

de S. Paio 

1.º ciclo Livros 

De 24 de 

setembro a 19 

de outubro 

D Preenchimento da Base de Dados 

das bibliotecas escolares do 

agrupamento - 1.ª fase 

Registar os recursos humanos 

afetos às BE. Gerir a 

informação das Bibliotecas 

escolares. 

 

Equipa da BE 

de S.Paio, S. 

Pedro e 

Mosteiro e 

Cávado 

- Computadores 

Base de dados 

Ao longo do ano A Sessões formativas - ferramentas 

digitais de apresentação e 

comunicação de conteúdos.  

Utilizar ferramentas digitais na 

elaboração e apresentação de 

trabalhos. 

Professora 

bibliotecária 

7.º e 5.º ano Computadores 
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De 10 a 30 de 

outubro 

 

 

C 

Comemoração do mês 

internacional da BE  

Concurso de marcadores: 

“O meu livro preferido numa 

imagem.” 

 

 

Incentivar a utilização da BE. 

Desenvolver competências de 

leitura e de escrita.  

Criar um marcador com o 

tema proposto. 

 

Equipa da BE 

 

 

1.º e 2.º ciclo  

Tablets 

Projetor 

Marcadores 

De 10 a 19 de 

outubro 

 Formação de utilizadores. 

 

Conhecer as regras de 

utilização da BE e os serviços 

prestados.Capacitar os alunos 

para a utilização dos recursos 

existentes na biblioteca. 

 

Equipa da BE 

BE S. Pedro 

BE S. Paio 

1.º e 2.º ciclo  Cartazes 

Computadores 

10 e 17 de 

outubro 

 Sessão de leitura do Livro “ A 

árvore da escola” de António 

Sandoval. 

Incentivar o prazer de ler. 

Incentivar  o empréstimo 

domiciliário 

Equipa da BE 1º ciclo e   

pré-escolar 

Livro 

16 de outubro A Comemoração do Dia da 

Alimentação. 

Eco Quiz - Alimentação saudável e 

Sustentável. 

Sensibilizar para a 

alimentação saudável e 

sustentável. 

 

Equipa da BE  

e Equipa da 

Saúde  

Alunos 

inscritos 

Computadores 

Tablets 

Telemóveis 

 

23 e 25 de 

outubro 

 “À roda dos livros e das histórias” 

pela Dra. Andréa Duarte do 

Instituto das Comunidades 

Educativas. 

Promover a leitura e o prazer 

de ler. 

Contactar com a diversidade 

de obras literárias. 

Andréa Duarte 

Instituto das 

Comunidades 

Educativas 

2 turmas do   

5.º ano 

Livros 
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De 24 de 

setembro a 19 

de outubro 

D Preenchimento da Base de Dados 

das bibliotecas escolares do 

agrupamento - 1.ª fase. 

Registar os recursos humanos 

afetos às BE. Gerir a 

informação das Bibliotecas 

escolares. 

 

Equipa da BE 

de S.Paio, S. 

Pedro e 

Mosteiro e 

Cávado 

- Computadores 

Base de dados 

26 de outubro a 

21 de 

dezembro 

B 
Apoio aos docentes na realização     

do Concurso Nacional de Leitura     

- fase interna.  

 

Promover a articulação 

curricular. 

Incrementar a leitura por 

prazer.  

Estimular a leitura de obras 

literárias. 

Equipa das BE/ 

BE S.Paio 

Docentes de 

Português 

Titulares de 

Turma 

 

2.º e 3.º 

ciclos 

Cartaz 

Livros 

Ao longo do ano B Organização do Concurso 

nacional de leitura- seleção de 

livros. 

Elaboração e aplicação de 

questionários. 

Promover a articulação 

curricular. 

Incrementar a leitura por 

prazer.  

Equipa da BE 3.º e 4.º ano Obras literárias 

Ao longo do ano B Tutorias de leitura 

 

Apoiar os alunos que revelem 

dificuldades na fluência da 

leitura. Contribuir para a 

melhoria do seu desempenho. 

Equipa da BE 

 

2.º ciclo Livros  

Revistas 

Computadores 

Ao longo do ano  

A 

Sessões formativas - ferramentas 

digitais: Plickers, Kahoot, 

Formulários Google Drive, ...  

Promover as literacias da 

informação. 

 Equipa da BE e 

da BE de S. 

Paio 

Docentes Computadores 

Telemóveis 
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Ao longo do ano  B Apoio aos docentes na atividade 

“Olimpíadas da leitura” inserida 

no projeto aLer+. 

Promover o gosto pela 

leitura. 

Contribuir para o 

desenvolvimento de 

competências de leitura. 

 

  Equipa da BE  

  Docentes de 

Português 

2.º e 3.º ciclos Fundo 

documental 

Obras do PNL 

10 de dezembro A Comemoração dos 70 anos dos 

Direitos Humanos. 

Promover a articulação 

curricular. 

Sensibilizar para a 

importância dos Direitos 

Humanos. 

 

 Equipa da BE  

 Docentes de 

Cidadania e 

Desenvolvime

nto 

5.º e 7.º ano Fundo 

documental 

Vídeos 

Computadores 

14 de 

dezembro 

 

B 

Recital de poesia aLer+ no Natal 

inserido no projeto aLer+. 

Valorizar a poesia, gosto pela 

leitura e pelas tradições 

natalícias. 

Envolver os pais na atividade. 

 

Equipa da BE 

Docentes de 

Português 

2.º e 3.º ciclo 

ciclo 

Pais 

Comunidade 

educativa 

Livros de 

poesia 

Ao longo do 

ano 

B Organização das “Olimpíadas da 

leitura” inserida no projeto 

aLer+. 

Seleção de obras e elaboração de 

questionários. 

Promover o prazer de ler 

Contribuir para o 

desenvolvimento de 

competências de leitura. 

Equipa da BE 3.º e 4.º ano Livros 

Ao longo do 

ano 

B Concurso mensal "Um leitor com 

super visão." 

Ler para localizar e extrair 

informação. 

Responder a um questionário 

Equipa da BE 2.º ciclo Revista "Visão 

Júnior" 

impressa e 
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sobre conteúdos da revista 

Visão Júnior. 

digital 

dezembro/ 

janeiro 

D Elaboração do Boletim 

informativo. 

Divulgar as atividades das 

Bibliotecas, as novas 

aquisições e as estatísticas. 

 

Equipa da BE  

Projeto 

comunicação 

Comunidade 

educativa 

- 

Ao longo do ano  Sessões formativas  em 

tecnologias digitais : Google 

Drive; Canva; Padlet; Powtoon,... 

Utilizar as  tecnologias 

digitais e da internet como 

ferramentas de acesso, 

produção e comunicação de 

informação e como recurso 

de aprendizagem. 

Equipa da BE Alunos do 

5.ºano 

Computadores 

Ao longo do ano  

C 

Desenvolvimento do projeto de 

leitura “Mais leitura, mais 

cidadania.” 

 

Promover a leitura e a 

utilização de ferramentas 

digitais.  

 

Equipa da BE 

 

6.º ano Livros  

Computadores  

Tablets 

janeiro e 

fevereiro 

 Campanha eleitoral “Miúdos a 

votos.”  

Participar num ato eleitoral. 

Promover a leitura. 

Equipa da BE 5.º ano Livros 

Computadores 

Cartazes 

Ao longo do ano B Clube do livro do mês. 

 

Incentivar o gosto pela 

leitura. 

Contribuir para o 

desenvolvimento de 

competências de leitura. 

 

Equipa da BE 2.º ciclo Livros 

Computadores 
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6 de fevereiro  

C 

Comemoração do Dia da Internet 

Segura.  

Formar os alunos para uma 

utilização segura de internet e 

alertar para práticas de risco. 

Promover a articulação 

curricular. 

Equipa da BE e 

convidado 

Alunos do 7.º 

ano 

 

Computadores 

Projetor 

12,13, 14 e 15 

de março 

B “Barrigada de histórias” 

dinamizada pela Dra. Andréa 

Duarte das Comunidades 

Educativas. 

 

Promover a leitura através de 

livros e interação com os 

mesmos. 

Equipa da BE 

de S. Pedro. 

Andréa Duarte 

do Instituto das 

comunidades 

educativas. 

Pré-escolar 

 

Livros 

 

fevereiro/ 

março 

B "Aprender com a biblioteca 

escolar". 

POP-UP gigante ….vamos ler e 

jogar com as personagens. 

Atividade de continuidade 

desenvolvida em articulação com 

a educadora. 

Interpretar imagens. 

Distinguir a informação 

essencial da secundária. 

Desenvolver a familiaridade 

com a linguagem icónica. 

Desenvolver aprendizagens na 

alfabetização digital. 

 

Equipa da BE 

de S. Pedro e 

Professora 

bibliotecária 

Pré-escolar Livros 

Imagens 

fevereiro A Trabalho pesquisa sobre um tema 

curricular. 

Pesquisar, selecionar e 

produzir informação pertinente 

acerca do problema em 

estudo.  

Professora 

bibliotecária 

Docente de 

História 

Alunos do  

9. º ano 

Computadores 

Tablets 
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11 a 15 de 

março 

 

B 

 

Feira do livro - BE de Merelim S. 

Paio 

(Sobre)mesa de leituras.  

Maratona da leitura. 

Concurso de Expressão Escrita- 

atividades da Semana da Leitura. 

Promover  o gosto pela 

leitura e o prazer de ler.  

Dar visibilidade às  atividades 

de leitura.  

Envolver os pais. Estimular o 

treino da leitura e 

desenvolver competências de 

expressão escrita e oral 

Equipa da BE/ 

S.Paio/ 

S.Pedro 

Comunidade 

educativa 

Cartazes 

16 de março  

B 

Recital de poesia: "Ondas" e 

"Ondinhas de leitura" 

Promover o gosto pela 

declamação de poesia. 

Valorizar o texto poético. 

Educadoras 

Titulares de 

turma/RBEB/

BLCS 

Pré-escolar e 

1.º ciclo 

Livros de 

poesia 

1 e 3 de abril B Apresentação e animação da 

leitura do livro ”Camilo, um 

camelo na selva” de Júlio Borges 

Proporcionar o contacto com 

novidades editoriais. 

 Incentivar o gosto pela 

leitura. 

Equipa da BE 

e educadoras 

 

 

Pré-escolar Livros 

2 de abril  Comemoração do dia 

internacional do Livro Infantil. 

“O mundo mágico de Andersen” 

Dar a conhecer o escritor e os 

seus contos. 

Promover um concurso de 

leitura expressiva. 

 

Equipa da BE 

BE S. Pedro 

BE S. Paio 

1.º e 2.º ciclo Contos de  

Hans Christian  

Andersen. 

4 e 5 de abril B Encontro com o escritor Pedro 

Seromenho. 

Promover  o gosto pela 

leitura e o prazer de ler. 

Conhecer as obras literárias 

do escritor. 

 Equipa da BE. 

 

1.º ciclo Livros  

Cartazes 

Ao longo do 

ano 

 

B 

Apoio ao projeto “Leitura em 

vai e vem” 

Envolver os pais na promoção 

da leitura em família. 

Equipa da BE 

 

Pré-escolar e 

1.º ciclo 

Fundo 

documental 
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Ao longo do 

ano 

 

B 

Divulgação dos "Top leitores" 

e "Livros mais lidos"  

Valorizar as leituras dos 

alunos e premiar os melhores 

leitores. 

Divulgar livros mais lidos. 

Equipa da BE 

BE S. Pedro 

BE S. Paio 

1.º, 2.º e 3.º 

ciclos 

Prémios 

janeiro/ 

fevereiro 

 Concurso Nacional de Leitura 

 2.ª fase 

Estimular o gosto e hábitos de 

leitura e a compreensão 

leitora. 

Estabelecer parcerias com as 

instituições locais. 

Professora 

bibliotecária 

2 alunos do do 

1.º, 2.º e 3.º 

ciclos. 

Livros 

Ao longo do 

ano 

C Apoio ao estudo e orientação 

nos trabalhos de pesquisa dos 

alunos. 

Valorizar e divulgar o trabalho 

organizado e realizado 

autonomamente pelos alunos. 

Auxiliar na orientação do 

trabalho dos trabalhos de 

pesquisa. Aconselhar leituras.  

Equipa da BE 1.º, 2.º e 3.º 

ciclos 

Fundo 

documental 

Tablets 

Computadores 

abril D Elaboração do Boletim 

informativo. 

Divulgar as atividades das 

Bibliotecas, as novas 

aquisições e as estatísticas 

Professora 

bibliotecária 

Projeto 

Comunicação 

Comunidade 

educativa 

- 

de 30 de abril a 

4 de maio 

A Projeto de turma subordinado a 

uma tema curricular. 

 

Pesquisar, selecionar e 

produzir informação pertinente 

acerca do problema em 

estudo. 

Equipa BE/ 

Titular de 

turma de 

S.Paio e de S. 

Pedro 

Titulares de 

Alunos do 4.º 

ano 

BE S. Paio 

BE S. Pedro 

Fundo 

documental 

Tablets 

Computadores 
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turma 

Ao longo do ano  

B 

Apoio na leitura orientada. Desenvolver competências de 

leitura. 

Permitir a circulação do fundo 

documental. 

Equipa da BE 1.º, 2.º e 3.º 

ciclos 

Obras literárias 

Ao longo do ano A Apoio ao trabalho dos docentes 

de Educação Especial.  

Apoiar os docentes de educação 

especial. 

Integrar os alunos na dinâmica 

do trabalho da BE. 

Equipa da BE 

Docentes da 

Educação 

Especial 

Alunos do 2.º 

e 3.º ciclo 

Fundo 

documental 

Computadores 

Ao longo do 

ano 

 

C 

Reuniões interconcelhias. Criar redes de trabalho e de 

formação e partilhar boas 

práticas. 

Rede de 

Bibliotecas 

Escolares de 

Braga 

Equipa da 

BE 

 

- 

Ao longo do 

ano 

 

A 

Apoio e colaboração com os 

clubes e secções disciplinares na 

comemoração de efemérides:  

Semana Europeia da Prevenção 

de Resíduos; Dia Mundial dos 

Direitos Humanos; Dia da 

Europa.  

Promover a articulação 

curricular. 

Assinalar datas 

comemorativas. 

Dar a conhecer o fundo 

documental.  

Equipa da BE 

Docentes de 

Cidadania 

Clube do 

Ambiente 

 

Comunidade 

educativa 

Computadores 

Fundo 

documental 

Ao longo do 

ano 

 B Apoio aos alunos na seleção de 

livros para empréstimo 

domiciliário. 

Promover o prazer de ler e os 

hábitos de leitura. 

Equipa da BE / 

S. Pedro/ S. 

Paio 

Comunidade 

educativa 

Livros 
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Ao longo do 

ano 

 

 

D 

Manutenção do blogue da 

biblioteca; do blogue do 

projeto aLer+; do site 

“Construir s@beres na 

Biblioteca Escolar” ,  página 

do Facebook  e site da BE 

atualizados. 

Divulgar as atividades das BE. 

Dar visibilidade às ações e 

iniciativas. 

Equipa da BE 

Projeto 

Comunicação 

 

Comunidade 

educativa 

 

- 

Ao longo do 

ano 

 

 

B 

Dinamização do blogue “Livros à 

solta no Cávado”  

 

Divulgar as leituras dos 

alunos. 

Promover competências 

tecnológicas. 

Equipa da BE 2.º e 3.º ciclos Computadores 

Livros 

- 

Ao longo do 

ano 

 

D 

Conclusão do tratamento técnico 

da coleção da BE de S. Paio. 

Atualização da coleção da E.B. 

Mosteiro e Cávado. 

Registo da coleção da BE de S. 

Pedro. 

Receção e  pedidos de aquisição 

de documentos por parte 

comunidade educativa. 

 

Manter a circulação da 

coleção. 

Contribuir para o bom 

funcionamento das BE. 

Equipa da BE 

Assistente 

operacional 

 

- Programa GIB 

Ao longo do 

ano 

 

D 

Registo da circulação de 

documentos. 

 

Facilitar o acesso aos serviços 

e gerir documentos e 

utilizadores. 

Equipa da BE 

 

Comunidade 

educativa 

Programa GIB 
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Ao longo do 

ano 

 

 

D 

Elaboração de estatísticas da 

frequência da BE por áreas 

funcionais, dos empréstimos e 

da utilização dos recursos da 

BE. 

Divulgar à comunidade 

educativa os serviços 

prestados pelas BE.  

Equipa da BE/ 

BE S. Pedro/ S. 

Paio 

 

Comunidade 

educativa 

 

- 

Ao longo do 

ano 

D Coordenação da circulação de 

fundos documentais pelas 

escolas do Agrupamento. 

Permitir a circulação de 

documentos entre as escolas e 

as bibliotecas escolares de 

Braga 

Equipa da BE 

Assistente 

operacional  

Comunidades 

educativa 

Programa GiB 

Ao longo do 

ano 

 Apoio ao Clube de Teatro 

aLer+ teatro - inserido no 

projeto aLer+ 

Apoiar e colaborar nas 

atividades do clube, na 

montagem e apresentação 

pública. 

Equipa da BE 

Docentes do 

Clube do Teatro 

Alunos do 2.º 

e 3.º ciclo. 

Textos 

dramáticos 

maio A Aprender com a biblioteca 

escolar  

Jogo de pesquisa – A brincar 

também se aprende 

Adquirir conhecimentos a 

propósito dos temas/ 

problemas em pesquisa. 

Desenvolver competências de 

pesquisa e de utilização da 

biblioteca escolar.  Estimular a 

curiosidade e o gosto pelo 

saber. 

Equipa da BE/ 

S. Paio/ S. 

Pedro 

Titulares de 

turma 

3.º ano de 

S.Paio e S. 

Pedro 

Fundo 

documental 

Tablets 

Computadores 
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Ao longo do 

ano 

  

Apoio aos alunos na ocupação 

plena dos tempos escolares. 

Orientar para a leitura de 

obras selecionadas para leitura 

orientada ou autónoma. 

Encaminhamento dos alunos 

para Jogos educativos e 

visionamento de vídeos.  

   

junho C Visita de integração dos alunos 

do 4.º ano. 

Acolher e dar a conhecer as 

instalações da escola sede e a 

biblioteca. 

Equipa da BE 

SPO 

Alunos do 4.º 

ano 

Brochura 

junho/ julho D Elaboração do Boletim   

informativo. 

Divulgar as atividades das 

Bibliotecas, as novas 

aquisições e as estatísticas. 

Professora 

Bibliotecária  

Projeto 

Comunicação 

Comunidade 

educativa 

- 

Ao longo do ano  Apoio e colaboração no projeto     

de Saúde Oral e Bibliotecas     

Escolares (SOBE), um projeto da     

RBE em parceria com o     

Ministério da Saúde.  

Promover a saúde oral junto 

das crianças. 

Clube da saúde 

Centro de 

Saúde 

Pré-escolar e 

1.º ciclo 

Materiais 

ligados à 

temática. 

Ao longo do ano  Participação em reuniões do    

Conselho Pedagógico e das    

secções disciplinares. 

Dar a conhecer as linhas 

orientadoras da ação das 

Bibliotecas escolares. 

Apresentar projetos. 

Promover a articulação 

curricular. 

 

Professora 

bibliotecária 

- - 

 

17 Bibliotecas Escolares do Agrupamento Mosteiro e Cávado  

 



PLANO DE ATIVIDADES 

2018-19 

 

 

 

  junho/ Julho  

D 

Preenchimento da base de    

dados da BE - 2.ª fase. 

Aplicar os instrumentos de    

avaliação da Biblioteca Escolar. 

Relatório de avaliação da    

biblioteca Escolar 

Elaboração do relatório da BE. 

Elaboração do relatório do    

projeto aLer+. 

Avaliar  os impactos da 

biblioteca escolar na prestação 

de serviços, no 

desenvolvimento curricular e 

na promoção das 

competências e aprendizagens 

dos alunos. 

 

Equipa da BE  

- 

Questionários 

 

Aprovado em 11 de outubro de 2018 

A professora bibliotecária,  

Ernestina Pinheiro 
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