AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA DE FREITAS - ANO LETIVO 2020-2021
PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DA BIBLIOTECA
Domínio A – Currículo, literacias e aprendizagens
OBJETIVOS

ATIVIDADES

PM

 Melhorar a competência Crescer com o
leitora e escrita.
PNL

RESP/DIN

Público-alvo

Professora(s)
Bibliotecária(s)
(PB)

1.º ao 4.º anos

PB

3.º e 4.º anos
2.º e 3.º ciclos

Custos
Estimados

50€

 Adquirir
conhecimentos
sobre os temas explorados
a partir de uma obra;

 Estimular o gosto pelo Ler histórias com
estudo da História de História
Portugal.

X

Calendarização
novembro
dezembro
janeiro
fevereiro
abril e maio

Ao longo do ano

100€
 Adquirir
conhecimentos
sobre os temas explorados
a partir de uma obra.

 Desenvolver capacidades Trabalhos de
de
utilização
de Projeto
ferramentas digitais.
 Pesquisar
informação
comunicar.

e

X

usar
para

 Interpretar textos literários
com diferentes graus de Há poesia na
complexidade.
ciência?
 Expressar
ideias
e

X

PB
Professores
Titulares (PT)
Conselhos de
turma (CT)

Todos os ciclos
de ensino

PB
Profs. de
Português,
Ciências

Do 4.º ao 12.º
anos

1.º, 2.º e 3.º
períodos
60€

1.º, 2.º e 3.º
períodos
50€

Recursos

Observações

Obras literárias;
Guiões de trabalho;
Computador (PC);
Videoprojetor;
Jogos em diversos
formatos; ferramentas
digitais.
Referencial Aprender
com a Biblioteca
Obras sobre
personagens ou
acontecimentos
históricos
Plataforma Instituto
Camões;
PC; Videoprojetor,
ferramentas digitais
Referencial Aprender
com a Biblioteca
Internet;
PC; Videoprojetor;
Ferramentas digitais
Referencial Aprender
com a Biblioteca

Também se
integra no
domínio B
– Leitura e
literacia.

Textos literários com
conteúdo científico;
Aprendizagens
essenciais dos diversos

Também se
integra no
domínio B –
Leitura e literacia.

Também se
integra no
domínio B –
Leitura e literacia.

sentimentos provocados
pela leitura do texto
literário.
 Promover a articulação
curricular entre áreas que
se complementam.
 Desenvolver o gosto pela
escola.
 Sensibilizar para o uso
Cibersegurança
seguro da internet,
Sessões “Internet
reconhecendo os riscos
Segura - 2021”
associados à sua utilização.
 Promover a utilização das
TIC no contexto escolar e
desenvolver competências
no seu âmbito.

“Ateliês PoinTIC”

Naturais,
Ciências Físicoquímicas e
Matemática
Professores
titulares

X

X

anos;
Referencial Aprender
com a Biblioteca

PB
Prof. João
Torres - IP

1.º, 2.º e 3.º
ciclos

PB

1.º e 2.º e 3.º
ciclos

0€

40€ por mês
(ferramentas
digitais)

Outubro 2020
Novembro 2020
Fevereiro 2020

outubro e
novembro
fevereiro
abril

PC; Videoprojetor;
Internet - Vídeos;
Site SeguraNet;
Materiais do Curso
Cidadão Ciberseguro
PC; Videoprojetor;
Internet;
Ferramentas digitais

Domínio B – Leitura e Literacia
OBJETIVOS

ATIVIDADES

PM

 Estimular o gosto pela
língua inglesa.
Ler é… To read –
atividade de
 Aperfeiçoar a leitura em promoção da
voz alta (pronúncia e língua inglesa
dicção)
numa
língua
estrangeira.

Responsáveis/
Dinamizadores

Público-alvo

Custos
Estimados

Calendarização

Recursos

PB
Professoras de
Inglês

1.º, 2.º e 3.º
ciclos

75€

1 vez por
período

Textos em Inglês;
Computador;
Ferramentas digitais

Casa d’Avenida
PB
Equipa BE

1.º, 2.º e 3.º
ciclos

0€

novembro

Obras literárias;
Papel;
Material de escrita.

Observações

 Partilhar leituras.
 Estimular o interesse e
gosto pela leitura e pela Oficina de leitura
escrita;
e escrita
 Participar na troca e
debate de ideias;
 Desenvolver o sentido

X

Também se
integra no
domínio C.

crítico e a imaginação.
 Celebrar o mês
internacional das
bibliotecas escolares;
 Refletir sobre os caminhos
para a saúde e o bem-estar
emocional;
 Proporcionar momentos
de partilha e união
promotores do bem-estar
em grupo.

Obra No Meu Coração
Pequenino, Jo Witek;
Jogos; Quizz;
Gravação audio;
Internet (vídeo);
PC e Videoprojetor.

MIBE –
“Descobrir
Caminhos para a
Saúde e para o
bem-estar”

PB
Equipa BE

Pré-escolar
1.º ciclo

30€

outubro

 Incentivar e motivar para a
leitura.
 Motivar para a frequência
da BE.
 Desenvolver o
pensamento crítico.

MIBE – Formação
de utilizadores;
Reflexão escrita e
oral sobre a
leitura e as
bibliotecas

PB
Equipa BE

1.º e 2.º ciclos

0€

Outubro/
novembro

Telemóvel;
Cartões para escrever;
Ferramentas digitais.

 Incentivar e motivar para a
leitura.
 Melhorar a competência
leitora.

“Piquenique dos
Livros”

 Incentivar e motivar para a
leitura.
 Melhorar a competência
leitora.
 Partilhar experiências de
leitura.

Clube de Leitura
“Livros que dão
que falar”

Mantas;
Cestos;
Chapéus-de-sol;
Obras de diferentes
tipos e em diferentes
formatos
Biblioteca
Livros
Outros recursos de
interesse

3.º ciclo e
Secundário

X

PB
Equipa BE

1.º, 2.º e 3.º
ciclos
Secundário

0€

3.º período

PB

Todos os ciclos
de ensino
 No 1.º ciclo,
com pais e
professores
 Nos
restantes
ciclos com a
comunidade
educativa

200€

1 vez por mês
em data a
definir de
acordo com a
disponibilidade
dos
participantes

 Incentivar e motivar para a
leitura.
 Melhorar a competência
leitora.
 Partilhar experiências de
leitura.

 Estimular o gosto pelo
cinema;
 Valorizar
a
fruição
cinematográfica como ato
de cultura;
 Formar públicos escolares
para
o
cinema
e
audiovisual;
 Construir
sentidos
e
estabelecer
relações
intertextuais a partir de
leituras em diferentes
formatos e linguagens.

 Capacitar os alunos nas
áreas das literacias da
leitura e digital.
 Promover os valores de
cidadania.
 Despertar o gosto pela
leitura.
 Promover a articulação
entre ciclos de ensino e
entre a escola e a família.

Estás aqui, estás a
ler!
- atividade de
partilha de
leituras em voz
alta para
divulgação nas
Redes Socias da
BE
Visionamento de
curtas e longasmetragens
recomendadas
pelo Plano
Nacional de
Cinema

Todos Juntos
Podemos Ler –
replicação da
formação nos
temas da
igualdade de
género e respeito
pela diferença,
sustentabilidade
ambiental e
Prevenção
Rodoviária
Todos Juntos
Podemos Ler –
produção dos
trabalhos a

X

PB
Equipa BE

Toda a
comunidade
educativa

0€

Ao longo do ano

Zona de leitura na
Biblioteca;
Telemóvel;
Redes sociais.

PB
Prof. José Paulo
Bico

Todos os
níveis de
ensino

0€

Ao longo do ano

Sala de Cinema
DVD
Sistema de projeção
Internet
Recursos Cinemateca
online

PB
Alunos do 10.º
ano
ENA – Agência
de Energia e
Ambiente da
Arrábida

Turmas 4.º A
(Viso) e 4.º A
(EB n.º 9)

Orçamento
próprio

novembro

PB
Turmas 4.º A
(Viso) e 4.º A
(EB n.º 9)

Pais e
Encarregados
de Educação

Orçamento
próprio

Entre novembro
e
abril

Biblioteca
Computador
Projetor
Ferramentas digitais
Redes Sociais
Referencial Aprender
com a Biblioteca

Articulação com o
Plano Nacional de
Cinema

apresentar aos
pais e
encarregados de
educação
Todos Juntos
Podemos Ler –
partilha dos
trabalhos –
formação para
pais
 Estimular o gosto e o Concurso
prazer da leitura para Nacional de
melhorar o domínio da Leitura
língua
portuguesa,
a
compreensão leitora e os
hábitos de leitura.

PB
Turmas 4.º A
(Viso) e 4.º A
(EB n.º 9)

Pais e
Encarregados
de Educação

Orçamento
próprio

maio

X

PB escola sede
PB 1.º ciclo

1.º, 2.º e 3.º
ciclos
Secundário

72€

3 de dezembro
2 de fevereiro
19 de maio
5 de junho

Obras literárias;
Provas escritas;
Grelhas de avaliação.

X

PB
Voluntária da
Leitura do
Agrupamento –
Fátima Afonso

Pré-escolar

100€

Ao longo do ano
letivo
Início em
outubro (todos
os meses, até ao
final do ano)

Sacos de pano;
Diário de leituras;
Folhetos para a
educadora;
Desdobráveis para as
famílias;
Obras literárias.
- Miss Piggy (cadela);
- Obras;
- Manta;
Computador
Projetor
Plataforma zoom
(A distância)

 Promover e estimular o
gosto pela leitura em
família.

Projeto “Leitura
em Vai Vem”

 Desenvolver a
competência leitora.

Leituras com a
Miss Piggy

PB

4.º C – Escola
Viso

0€

Ao longo do ano
letivo

 Estimular o gosto e o
prazer da leitura para
melhorar o domínio da
língua
portuguesa,
a
compreensão leitora e os
hábitos de leitura.

Semana dos
Afetos –
contadora de
histórias
Cristina Taquelim

PB
Cristina
Taquelim
– contadora de
histórias

Todos os ciclos
de ensino

1500€
(custos
suportados
pelos Enc. De
Educação)

8 a 12 de
fevereiro

PB
Autores e/ou
outros
convidados

Todos os ciclos
de ensino

100€

Semana da
Leitura –

8 a 12 de março
?

 Estimular o gosto e o
prazer da leitura para
melhorar o domínio da
língua portuguesa, a

A definir

Também se
insere no
Domínio C –
projetos e
parcerias

compreensão leitora e os
hábitos de leitura.
 Estimular o gosto pela
poesia; desenvolver a
criatividade –
compreensão e criação de
metáforas.

Atividades
diversas.

 Estimular o gosto pelas
histórias e pela leitura.
 Desenvolver atividades de
leitura inclusiva;
 Desenvolver a
compreensão leitora.

Ler com todos –
oficina de
animação do livro
e da leitura

PB
Professores da
equipa BE

Alunos da
educação
inclusiva e
outros
voluntários

20€

2 vezes por
semana

Livros
Papel
Caneta
PC e internet
Vídeos

 Motivar para a leitura.
 Desenvolver a criatividade
e a competência de
 trabalho colaborativo e
com capacidade de
comunicação

“Setúbal, uma
Baía a Ler”

PB
SABE

Alunos do
Agrupamento
a designar

50€

20 de abril

Auditório do Fórum
Municipal Luísa Todi
Adereços a definir

 Promover a obra, o
respetivo autor e a leitura;

“Escritores de cá
e de lá” encontros de
autor

Todos os ciclos
de ensino

0€

Ao longo do ano
letivo

Biblioteca

 Comemorar momentos
relevantes da nossa
história coletiva; celebrar
dias festivos; assinalar
acontecimentos
marcantes.

Comemoração de
datas festivas e
efemérides

PB
 Isabel Stilwell
 Maria Teresa
Maia Gonzalez
 Manuela
Ribeiro
PB
Equipa BE

Comunidade
educativa

20€

Ao longo do ano
letivo

-----------------

Domínio C – Projetos e Parcerias
OBJETIVOS

ATIVIDADES

PM

 Sensibilizar para o uso
seguro da internet,
reconhecendo os riscos
associados à sua utilização.

Sessões
Seguranet

X

 Desenvolver a literacia dos
Media.
 Colaborar com outros
enquanto consumidor e
produtor de media.
 Reconhecer a fronteira
entre público e privado.
 Agir de forma cívica e
empenhada nos contextos
mediáticos em que
participa.
 Contribuir para fomentar
junto dos alunos, o uso
crítico, responsável e
criativo dos media, como
instrumentos de
cidadania e de liberdade
de expressão.

“7 Dias com os
Media”

X

Medi@ção

X

 Desenvolver a literacia dos
Media.
 Colaborar com outros
enquanto consumidor e
produtor de media.

Oficinas
de
pesquisa
e
produção digital
para alunos do
ensino
secundário
SOBE+
- Histórias à Volta
da Mesa” no Dia
da Alimentação;
- Saúde Oral –

 Contribuir para a indução e
melhoria de boas práticas
de saúde oral, nas crianças
e respetivas famílias.

A
minha
experiência com
os media em
tempos
de
pandemia.

X

Responsáveis/
Dinamizadores
PB
Seguranet

Público---alvo

Calendarização

Recursos

Novembro e
fevereiro

PC; Videoprojetor;
Internet;
Site Seguranet

10€

maio

A definir

1.º, 2.º ciclos
3.º ciclo e
secundário

10€

7 de abril de
2021 – data
limite para
envio dos
trabalhos

Materiais a definir

PB
Equipa BE

Turmas do
ensino
secundário

0€

Ao longo do ano
letivo

PC; Videoprojetor;
Internet;
Jornais em papel e
digitais.

PB
Formadores
externos

Ensino
secundário
profissional
(pelo menos 3
turmas)

0€

2.º período
letivo

A definir

PB;
Curso
Profissional de
Técnico de
Apoio à

- PRÉ
- 1ºs e 2.ºs
anos

25€

Outubro
fevereiro
março

- Materiais facultados
no âmbito do Projeto
SOBE e pelo Centro de
Saúde;
- Kits de escovagem

PB
Equipa da BE
Professores das
turmas
envolvidas
PB
Professores das
turmas
envolvidas

Público na escola

1.º, 2.º e 3.º
ciclos
Docentes

Custos
Estimados
0€

Observações
Também se
integra no
domínio A.

 Promoção do livro, da
leitura, dos autores e da
escrita;

 Promover atitudes de
solidariedade; Desenvolver
a competência escrita.
 Desenvolver competências
e comportamentos de
preservação ambiental
 Estimular o interesse por
saber mais

Animação do
Livro e da Leitura;
realização de
jogos; escovagem
no contexto
escolar
Parceria com a
Biblioteca
Municipal:
Encontros com
autores;
atividades de
escrita criativa;
Animação do livro
e da Leitura
Projeto “Ajudaris”

Infância;
Coordenadora
do projeto de
Saúde;
Higienista Oral.

“Maletas da
Sustentabilidade”
Pordata Kids
Pordata

X

Animadoras
da BM
PB

Todos os ciclos
de ensino

0€

Ao longo do ano
letivo

Biblioteca Municipal
de Setúbal

PB

3.º, 4.º e 5.º
anos

0€

janeiro e
fevereiro

PC;
Videoprojetor;

PB

Pré-escolar
1.º, 2.º e 3.º
ciclos
4.ºs anos e
ensino
secundário

0€

maio

0€

Data a definir

Maletas ENA
Jogo Gigante
(Ambiente)
À Distância;
PC;
Videoprojetor;
Internet.

PB
Técnicos da
PorData Kids

Domínio D – GESTÃO DA BIBLIOTECA ESCOLAR
OBJETIVOS

ATIVIDADES

Promover a integração e a Reuniões
valorização da biblioteca na Concelhias;
escola.
trabalho
colaborativo
entre Bibliotecas.

PM

Dinamizadores
Rede Bibliotecas
Escolares (RBE)
Biblioteca
Municipal (BM)
BE

Público-alvo

PB

Custos
estimados
0€

Calendarização

Mensalmente,
3. ª feira
9:30h-12.30h
14.00h-16.30h

Recursos

Observações

Reuniões
de
trabalho das BE’s
Lima de Freitas –
planificação,
articulação,
cooperação.

PB e equipa BE

PB

PB e equipa BE

Comunidade
Educativa

Direção da
Escola
PB
Assistentes
Operacionais

Comunidade

X

PB
SABE

--------------

X

PB
SABE

Desenvolver
ações
marketing da biblioteca.

de Criação
de
materiais físicos e
digitais
de
divulgação
da
biblioteca e das
suas atividades
Adequar
os
recursos Desenvolvimento,
humanos,
materiais
e organização e
financeiros às necessidades difusão da
de gestão, funcionamento e coleção/fundo
dinamização da biblioteca documental;
escolar.
Alargamento do
horário da BE –
cobertura integral
do horário
diurno.
Adequar
o
fundo
documental às necessidades
dos utilizadores e potenciais
utilizadores.

Atualização
da
Política
de
Desenvolvimento
da Coleção.
Participação em
Ações de
Formação
promovidas pela
Mind no âmbito
do Prisma, com
vista à criação do
catálogo
concelhio e
criação do

3.ª feira

30€

Ao longo do ano
letivo

0€
Ao longo do ano
letivo

Educativa

500€
Ao longo do ano
letivo

0€
--------------

Ao longo do ano
letivo

Materiais diversos
Meios digitais

Projeto Concelhio
“rede de
Bibliotecas de
Setúbal”
Prosseguir a informatização
do catálogo e disponibilizá-lo
aos utilizadores.

Registo e
catalogação das
novas entradas
no fundo
documental.

Implementar o Plano de
Melhoria da Biblioteca
Escolar.

Planificar e
executar o Plano
de Melhoria da
BE.

Divulgar informação relativa
aos recursos da BE.

Divulgação
das
novas aquisições
documentais no
espaço
da
Biblioteca,
no
Blogue,
no
Instagram e na
Newsletter.

Representar a BE no

Comunidade

0€

PB

Comunidade

Educativa

Custos
previstos nas
respectivas
atividades

PB

Comunidade

Atualização
da
página Instagram

X

PB

Comunidade

Gestão
da
Newsletter da BE

X

Educativa

PC
Internet
Ao longo do ano
letivo

educativa

X

PC
Internet
Prisma

Ao longo do ao
letivo

20€

Comunidade

Representação
das
Bibliotecas
Escolares
do

Ao longo do ano
letivo

Educativa

PB
Equipa BE

Gestão do Blogue
das BE’s e gestão
partilhada
do
Facebook
Representar a BE nas Redes
Sociais

X

PB
Assistentes
Operacionais

0€

Ao longo do ano
letivo

0€

Educativa
PB
Equipa BE

Comunidade

0€

Educativa

Publicação de 1
número por
período letivo

0€
PB

---------------

Mensalmente

BE
Newsletter
Docs produzidos:
Projetos;
Relatórios;

Conselho Pedagógico

Avaliar as ações
desenvolvidas e a dinâmica
da BE

Agrupamento em
Conselho
Pedagógico;
participação em
grupos
de
trabalho
deste
órgão.
Realização
de
estatísticas
de
utilização da BE.
Elaboração
de
relatórios
trimestrais.

PB

Direção
Conselho
Pedagógico
RBE

0€

(ao longo do
ano letivo)

Sínteses;
Estatísticas

Por período
letivo,
ao longo do ano

Docs produzidos:
Relatórios
Estatísticas
das BE

Observações:
1- No final de cada atividade será aplicada uma ficha de avaliação da mesma aos participantes – em papel ou em formato digital com recurso ao Google forms. Será ainda
criada uma grelha, na qual será efetuado o registo das ações e o do número de participantes nas atividades concretizadas para avaliar o nível de consumação do Plano.
2- As atividades do 1.º ciclo – ocorrem sempre nas duas escolas do 1.º ciclo – com turmas a selecionar em cada uma delas.
3- Os custos são uma estimativa e dizem respeito aos gastos totais do Agrupamento com as atividades (livros, materiais diversos, custos com ferramentas digitais,
etc.)

