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Calendari-
zação 

Atividade Domínio/Objetivo Estratégico 
População 

Alvo 
Dinamizadores 

Recursos 

Humanos Físicos Financeiros 

 

A - Promoção do currículo, literacias e aprendizagem 
- (MIBE) Formação de utilizadores da BE, empréstimo domiciliário 
(MIBE); 
- Atualização dos documentos de exploração das obras da educação 
literária – através da elaboração  de guiões e kahoot; 

- Elaboração de guiões de leitura/tutoriais;  
- Atualização permanente da Drive begsampaio, com materiais 
produzidos pelos PB, docentes e alunos; 
- Realização de Kahoot educativos com os alunos (salas de aula do 
futuro) – para consolidar aprendizagens e leituras; 
- Promover o currículo local – criação e divulgação de documentos 
(digitais e físicos) sobre monumentos e personagens históricas locais 
(3º e 4º ano + turmas PAFC) – acompanhamento documental; 
- Comemoração de efemérides: Dia da água, dia do animal, Dia da 
alimentação, 5 de Outubro, Halloween, Natal, Dia do Pai, Dia da Mãe, 
Dia da Liberdade,… - elaboração de diversos materiais de leitura e de 
aplicação; 

 
RBE: 
- Formação de utilizadores 
- Atividades de articulação curricular 
- Atividades do Aprender com a BE 
- Atividades de utilização das 
tecnologias/ ferramentas tecnológicas 
- Atividades para o uso seguro da 
Internet 

 
 
 

Agrupamento: 
1. a) Melhorar o sucesso escolar dos 
alunos 
2. a) Promover atitudes e 
comportamentos de cidadania 
2. a) Intensificar a articulação e 
sequencialidade curricular 
2. b) Diversificar modelos e práticas de 
ensino 

 

Alunos 
Docentes 

do 
Agrupamento 

 

Professores 
Bibliotecários 

Docentes Port. 
Docentes Mat. 
Docentes CN 
Docentes TT 
Turmas PAFC 

Alunos 
Docentes 

EE 

 
PC 

Folhetos 
informativos 

Impressões 
Plastificações 

Site das 
bibliotecas 

100 euros 

Outubro 
 
 
 
 

Ao longo 
do ano 

 

 

B- Promoção da Leitura e Literacia 
- Concurso de escrita de contos de natal 3º/ 4º ano. 
- Incentivo à leitura orientada – leitura nas BE e salas de aula;  
- Venda de livros da Educação Literária às turmas interessadas; 
- Ler+ Begsampaio – áudio livros – produzidos pelos alunos;  
- Realização de pesquisas temáticas (alimentação – JI; Poluição – JI; 
Segurança, civismo, direitos e deveres humanos – 1º ano; Património 
local – 3º e 4º ano – com o apoio dos PB.  
- Elaboração de Guiões de pesquisa -  eb23 

RBE: 
- Atividades de promoção/ consolidação 
de hábitos de leitura 
- Concursos/Escritores/fóruns/clubes… 
- Atividades para criar hábitos de leitura 
em leitores resistentes ou com 
dificuldades na leitura 
- Atividades Aprender com a biblioteca 

 
 

Agrupamento: 
1. a) Melhorar o sucesso escolar dos 
alunos 
2. a) Promover atitudes e 
comportamentos de cidadania 

Alunos 
Docentes 

do 
Agrupamento 

 

Professores 
Bibliotecários 
Docentes de 

Port.  
Docentes TT 

Clube Europeu 

Alunos 
Docentes 

Cartazes 
Prémios 

PC 
140 euros 

Dezembro 

 

Ao longo 
do ano 

 

 C - Promoção de projetos e parcerias  
- Comemoração do Mês Internacional das BE – “Eu gosto da minha 
Biblioteca Escolar porque…” - Why I Love My School Library 
- Comemoração da Semana da leitura: Ler! A qualquer hora, em 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Outubro 
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Março 

qualquer lugar!: feira do livro; sessões de teatro (20 de março); 
encontro com escritores; Sarau Chá com poesia; Desfile da leitura; os 
pais leem na escola;… 
- Apoio na promoção da Semana Europeia da Prevenção de Resíduos - 
Articulação com o Grupo de Ciências + Eco-escolas – através da 
produção de materiais de apoio/ leitura;  
- SOBE – apresentação pelos alunos do 3º/4º ano aos restantes; 
- Contos encenados – elaboração da calendarização de acordo com as 
obras escolhidas pelos docentes; 
- Apoio na comemoração do Dia Internacional da Língua Materna - 
Articulação com o Grupo de Português + Clube Europeu – apresentação 
de documentos – elaboração de pesquisas na BE; 
- Apoio às atividades de Articulação com o Grupo de Português + Clube 
Europeu + Etwinning + Encarregados de Educação; 
- Concurso Nacional de Leitura; 
- Divulgação e promoção do CLAC – Concurso Literário António 
Celestino – Articulação com RBPL; 
- Promoção das várias atividades da Rede de Bibliotecas da Póvoa de 
Lanhoso – RBPL; 
- Adesão a vários concursos (PNL, RBE, CMPL). – (Miúdos a votos) 

 
 

RBE: 
- Colaborar com outras escolas/ 
bibliotecas/redes concelhias 
- Projetos locais, nacionais e 
internacionais 
- Atividades com e para os pais 
 
Agrupamento: 
3. a) Desenvolver projetos e parcerias 
3. b) Promover o desenvolvimento 
profissional 

 
 

Alunos 
Docentes 

do 
Agrupamento 

 
EE 

Comunidade 
Local 

 

 
 

Professores 
Bibliotecários 

 
Biblioteca 

Professores 
e Educadoras 

de 
Infância, SABE 

 
 

Alunos 
Docentes 

EE 

 
 

PC 
Folhetos 

informativos 

Impressões 
Plastificações 

Site das 
bibliotecas 

Prémios 
Deslocações 

 
 

80 euros 

Ao longo 
do ano 

Ao longo 
do ano 

D - Gestão das bibliotecas escolares 
- Manutenção da funcionalidade das BE – comprando, recuperando 
e/ou abatendo espólio, mobiliário e hardware; 
- Circulação do fundo documental – promovendo o empréstimo e 
auscultando novas aquisições;  
- Reforço do fundo documental (compra de 1 livro por mês para cada 
BE);  
- Atualização a catalogação e informatização da coleção; 
- Criação do Manual de Procedimentos das BE; 
- Atualização dos documentos estruturantes do Agrupamento na 
integração da BE – nos diversos grupos/ departamentos;  
- Participação na Lista de Difusão RBE – através da divulgação das 
atividades realizadas; 
- Recolha de evidências /levantamento estatístico para avaliar os 
serviços e atuação da biblioteca; 
- Elaboração de relatórios sobre o funcionamento dos serviços, 
desenvolvimento das atividades, dos índices de leitura e de literacia 
dos alunos; 
- Criação de uma página e email relacionado com o Projeto 

RBE: 
- Recursos humanos, materiais e 
financeiros adequados às necessidades 
de gestão, funcionamento e 
dinamização da biblioteca escolar 
Integração e valorização da biblioteca 
na escola 
- Desenvolvimento, organização, 
difusão e uso da coleção 
 
Agrupamento: 
3.c) Aumentar a eficácia dos circuitos 
de informação e comunicação interna e 
externa 

 

Comunidade 
Escolar 

Professores 
Bibliotecários 

- 

PC 
Folhetos 

informativos 

Impressões 
Plastificações 

Site das 
bibliotecas 

680 
euros 

 
 

10 
meses 

x5 livros 
por BE= 
50x12€= 

600€ 
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Bibliotecas Digitais; 
- Reformulação do blogue das bibliotecas digitais e página das 
bibliotecas escolares; 
- Elaboração do Plano de melhoria 2017/ 2021; 
- Elaboração MABE; 
- Atualização da página Web/ Blogue/ RBPL; 
- Melhoria da comunicação e marketing das BE. 

Ao longo 
do ano 

E – Atividades Livres 
- Promoção de Leituras surpresa nas salas de aula; 
- Apoio às turmas PAFC – leitura e exploração de obras; 
- Apoio na elaboração de Exposições – Semana da leitura, etc.; 
- Articulação com diversas entidades na promoção e calendarização de 
Visitas ao Património Local (Castelo de Lanhoso, Barragem da 
Andorinha e outras instituições) – Articulação com RBPL + 1º CEB; 
- Produção de materiais de pesquisa e divulgação das salas de aula do 
futuro – Kahoot, wikis, ppt, vídeos, etc.. 

RBE: 
Concursos/exposições 
Passatempos 
 
 
Agrupamento: 
1. a) Melhorar o sucesso escolar dos 
alunos 

 

Alunos 
Docentes 

do 
Agrupamento 

 

Professores 
Bibliotecários 

RBPL 

Alunos 
Docentes 

EE 

PC 
Folhetos 

informativos 

Impressões 
Plastificações 

Site das 
bibliotecas 

 

Total 1000 euros 

Nota: Atividade baseada no Referencial Aprender com a Biblioteca Escolar. MIBE – Mês Internacional das Bibliotecas Escolares 
MABE – Modelo de Avaliação das Bibliotecas Escolares 
PNL – Plano Nacional de Leitura 
RBE – Rede de Bibliotecas Escolares  
SABE – Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares 
RBPL – Rede de Bibliotecas da Póvoa de Lanhoso 
CMPL – Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso 
CLAC – Concurso Literário António Celestino 

 Realização de pesquisas temáticas  

 Ler+ Begsampaio 

 Realização de Kahoot 
 

 Promover o currículo local 

 Cidadania 

 Bibliotecas Digitais 


