
 

Agrupamento de 
Escolas de Valbom 

 

Escola Secundária de Valbom 

Escola Básica Marques Leitão 

      

 

Plano Anual de Atividades das Bibliotecas Escolares - 2014/15 

“A biblioteca escolar proporciona informação e ideias 

fundamentais para sermos bem sucedidos na sociedade actual, 

baseada na informação e no conhecimento. A biblioteca escolar 

desenvolve nos estudantes competências para a aprendizagem 

ao longo da vida e desenvolve a imaginação, permitindo-lhes 

tornarem-se cidadãos responsáveis.”  

 
Diretrizes da IFLA/UNESCO para Bibliotecas Escolares, p.3, 2006, trad. Mª José Vitorino 
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Agrupamento de Escolas de Valbom 
Sede: Escola Secundária de Valbom 

                              Ano letivo 2014/15 

 
 

Domínio de 
Intervenção 

Atividades Objetivos Destinatários 
Responsáveis/ 
Dinamizadores 

Avaliação Calendário 

A.1- Apoio ao 
desenvolvimento 
Curricular. 
 

Articulação/ Colaboração  
Pedagógica com os professores. 
Apoio ao Estudo.    
 

 

Articular/associar a BE com os 
Departamentos e Projectos, 
Coordenadores dos JI e das EB 
do 1.º CEB. 

Todos os níveis de 
ensino 
 

Professoras 
Bibliotecárias/ 
Todos os 
Departamentos/ 
 

Material 
produzido 

 
Setembro 
 

Visita guiada às BE  
 

Bibliopaper “Sei usar a BE” 

 Levar os alunos a frequentar 
a Biblioteca. 

ESV – 7º e 10º anos 
EBML – 5º ano 

Equipa das BE 
Observação 
direta 
 

Outubro 
 

Professoras 
bibliotecárias 

Material 
produzido 

1º, 2º e 3º 
Períodos 

A.2- Promoção 
das literacias da 
informação, 
tecnológica e 
digital 

 

Formação de utilizadores: 

(Iniciação/orientação às 
atividades de pesquisa, seleção e 
tratamento da informação, 
elaboração de trabalhos). 
 

Divulgação do “Guia do 
Utilizador” 

Incluir a BE nos hábitos de 
trabalho de todas as 
disciplinas (praticar técnicas 
de estudo com recurso às TIC). 
 

Criar condições favoráveis ao 
sucesso – bom uso/boas 
práticas de utilização 
autónoma da BE e dos seus 
recursos. 

Todos os níveis de 
ensino 

 

Análise 
estatística 
sobre a 
frequência do 
espaço e 
utilização dos 
recursos 

Finais de 
período 
 

B1. Leitura e 
literacia 

Projeto a LER+:  
“Um livro – vários olhares” 

Estimular o gosto pelo livro e 
pela leitura. 
 

Colocar o prazer de ler no 
centro da dinâmica do 
Agrupamento e da 
comunidade. 
 

 

Comunidade 
educativa 

Educadoras/ 
Professores de todos 
os Departamentos/ 
Professoras 
Bibliotecárias/ 
Tutores 
Famílias 

Material 
produzido: 
Cartazes 
Exposição 
Livro 

1º e 2º Período 
 

 

B2 - Trabalho da 
BE ao serviço da 
Promoção de 
hábitos de leitura 
e de escrita 
 

 

"Ouvir a LER+... animar+" JI 

" Já sei LER+; ” 1º CEB 

"LER+ para Ler melhor" 2º CEB 

" LER+...gostar+...contar 

melhor" 
3º CEB 

" LER+...dramatizar e 

representar+ 
Secundário 

"LER+...é participar+” 
 

Famílias 
“Crescer LER” 
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Sede: Escola Secundária de Valbom 

                              Ano letivo 2014/15 

 

Domínio de 
Intervenção 

Atividades Objetivos Destinatários 
Responsáveis/ 
Dinamizadores 

Avaliação Calendário 

B2 - Trabalho da 
BE ao serviço da 
Promoção de 
hábitos de leitura 
e de escrita 
 
 

 
Feira do Livro (FL)  

Dar visibilidade à Leitura 
literária, informativa e 
recreativa. 
 

2º e 3º ciclo e 
secundário 

 
Professoras 
Bibliotecárias/ 

 

 

Estatística sobre 
a frequência do 
espaço. 

1º Período 
 

Bibliodesafios  
 
Concursos  (Leitura, Ortografia,)  
 
Quadras… 
 

Estimular a participação e a 
criatividade  em iniciativas e 
eventos/projetos de leitura. 
Desenvolver competências de 
escrita e produção de 
trabalho. 
Melhorar o nível da oralidade  
Promover a ocupação 
educativa dos tempos livres. 
 

Todos os níveis de 
ensino 

Educadoras/ 
Professores de todos 
os Departamentos/ 
Professoras 
Bibliotecárias/ 
 

 N.º de 
participantes. 

1º, 2º e 3º 
Períodos 
 

Exposição postais/marcadores 
Concurso ilustração 
 

 
Concurso Nacional de Leitura 

 

 
 
 
 
Tomar parte ativa nas 
iniciativas promovidas pelo 
PNL. 

 
 

 
3º ciclo e 
secundário 

Professoras 
Bibliotecárias/ 
 

N.º de 
participantes do 
3º ciclo e 
secundário na 
fase de escola. 

Novembro a 
maio 
 

 

 
Semana da Leitura “Palavras do 
Mundo”. 

Todos os níveis de 
ensino 

Educadoras/ 
Professores/ 
Professoras 
Bibliotecárias/ 

N.º de 
participantes e 
atividades. 

Março 

C- Projetos, 
parcerias e 
atividades livres 
e de abertura à 
comunidade 

 “Mês Internacional das 
Bibliotecas Escolares:” 

 Dia da Internet segura.  

 Carnaval.  

 Dia da Árvore/Dia da Poesia  

 Dia Mundial do Livro – 23 de 
Abril. 

 Datas históricas: 5 de 
outubro; 1º de dezembro; 25 
de Abril ; 1º de Maio; Dia da 
Europa… 

 

 
Incentivar a participação dos 

alunos na comemoração de 

efemérides /atividades 

significativas na vida da escola 

e da comunidade. 

 
 

 

Todos os níveis de 
ensino. 
 
 
 

Educadoras/ 
Professores/ 
Professoras 
Bibliotecárias/ 

N.º de 
participantes e 
atividades. 

1º, 2º e 3º 
Períodos 
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Domínio de 
Intervenção 

Atividades Objetivos Destinatários Dinamizadores avaliação Calendário 

C2- Participação 
em projetos e 
parcerias com 
entidades 
exteriores à 
escola 

Projeto SOBE 
 

Promover a saúde oral 
Promover a leitura e a escrita, 
tomando como pretexto 
programa SOBE 

1º Ciclo  

Professores/ 
Professoras 
Bibliotecárias/Técnico
s da área da saúde. N.º de 

participantes e 
atividades. 

1º, 2º e 3º 
Períodos 
 

Projeto a LER+ 
Projeto CFJR 
BMG 
CMG 
 

Fomentar o gosto por 
iniciativas promovidas pela 
Escola e Parceiros  

Todos os níveis de 
ensino. 
 

Professoras 
Bibliotecárias 
Educadoras/ 
Professores de todos 
os Departamentos/ 

C3- Envolvimento 
e mobilização 
dos pais, EE  e 
família 

Feira do livro, Exposições, 
Efemérides 

Expor e valorizar o trabalho 
desenvolvido alunos/BE 
Trazer os Pais/EE à escola 

Comunidade 
educativa 

Professoras 
Bibliotecárias 
Professores de todos 
os Departamentos 

Estatística de 
frequência do 
espaço e o n.º 
de atividades. 

1º, 2º e 3º 
Períodos 
 

D. Gestão 
Da Biblioteca 
Escolar. 

Classificação, catalogação, 
cotação e arrumação do acervo. 

Manter o Fundo documental 
organizado 
 

Professoras 
bibliotecárias 

Estatística de 
frequência do 
espaço e a 
utilização dos 
recursos 

Aplicação dos instrumentos de 
Autoavaliação da BE. 

Fazer a autoavaliação da BE. 

D.3 - Resposta 
da BE às 
necessidades do 
Agrupamento 

 
Empréstimo para a sala de aula, 
Elaboração de instrumentos de 
recolha e registo para avaliação 
das atividades  da BE 

Incentivar a participação dos 
alunos  

Divulgar junto da comunidade 
educativa e local os recursos e 
as atividades da BE. 

Todos os níveis de 
ensino. 
 

Todos os níveis de 
ensino. 
 

N.º empréstimo 
/sala de aula, 
N.º  de 
participantes 
nas atividades  
BE 

Inclusão de toda a coleção 
existente no programa Bibliobase 

Divulgar junto da comunidade 
educativa e local os recursos e 
as atividades da BE. 

Comunidade 
educativa 

Professoras 
bibliotecárias 

N.º de 
documentos em 
catálogo 

 

 
  As professoras bibliotecárias, 

Idalinda Fitas e Patrícia de Almeida 
 
 


