
Agrupamento de Escolas de Eugénio de Castro 

PLANO ANUAL DE 

ACTIVIDADES DAS 

BIBLIOTECAS  

2010-2011 

A Biblioteca, espaço privilegiado de vivência da comunidade escolar, 

constitui um instrumento essencial do desenvolvimento do currículo 

e assume-se, no novo modelo organizacional das escolas, como 

estrutura inovadora capaz de acompanhar e impulsionar as mudanças 

nas práticas educativas. 

Neste sentido e tendo em conta a Portaria 756/2009 apresenta-se o 

Plano Anual de Actividades das Bibliotecas do Agrupamento que deve 

constituir parte integrante, pela sua transversalidade, do P.A.A. do 

agrupamento. Assente numa perspectiva colaborativa, prevendo a 

articulação com os Departamentos, a equipa da biblioteca elaborou o 

seu Plano Anual de Actividades. Este contempla a aplicação do 

Modelo de Auto-Avaliação das Bibliotecas escolares  emanado pela 

RBE. 

    O Plano anual das Bibliotecas Escolares encontra-se em anexo ao Plano Anual de Actividades do Agrupamento, bem como a 

calendarização de actividades da Multiculturoteca ( aplicação do Projecto EntreNós- CEIFAC) que se concretiza em estreita colaboração com 

as professoras bibliotecárias. 

 
                                                                                                                     Professoras Bibliotecárias:  Maria João Olaio e Paula Fidalgo 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE EUGÉNIO DE CASTRO 
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES DAS BIBLIOTECAS DO AGRUPAMENTO – Ano Lectivo-2010/2011 

 

Plano Anual de Actividades das BEs do Agrupamento de Escolas de Eugénio de Castro 

A- Domínio de Intervenção : Apoio ao Desenvolvimento Curricular 
Calendariz

ação 
Actividades Objectivos Dinamizadores Público -

alvo 
Recursos Verbas Avaliação 

 
 
 
 
 
 
 
Ao longo 
do ano 
lectivo 
 
 
 

 

-Formação de utilizadores no âmbito da literacia 
da informação: 
   -Visitas guiadas à Biblioteca;  
 - Apresentação da BE: organização, recursos e 
funcionamento. 
-Sessões de trabalho com professores e com 
alunos , no sentido do uso da informação e do 
espaço da BE. 
-Sessões  de trabalho com professores e com 
turmas  sobre literacia da informação. 
-Produção de documentos orientadores para a 
utilização da informação (guiões para a 
pesquisa, referências bibliográficas…) 
 

 
-Formar utilizadores autónomos. 
- Promover competências de informação entre 
professores e alunos; 
 
-Desenvolver competências de pesquisa / literacia da 
informação; 
 
-Formar utilizadores autónomos na pesquisa e na 
utilização da informação. 
-Apoiar a realização de trabalhos escolares no âmbito 
dos conteúdos programáticos; 
 

 
 
 
 
 
Professoras 
Bibliotecárias 
 
Equipa da BE 

 
 
 
 
 
Professores, 
Alunos  

 
 
 
 
Equipament
o 
informático 
 
Guiões 
produzidos 
 
Fotocópias 

  
 
 
 
Observação 
directa 
Questionári
os 

 
Actividades em articulação curricular no âmbito 
das disciplinas e/ou dos PCT. 

-Apoiar a realização de trabalhos escolares no âmbito 
dos conteúdos programáticos 
Articular actividades com os vários departamentos 
 
 

 
 
 
Setembro 
 
12 Nov 
 
17 Nov. 
 
 
 
 
 
Dezembro 

Frequência de acções de formação no âmbito 
das competências de informação ,literacia,  
gestão e organização de bibliotecas; política de 
desenvolvimento da colecção. 
 
 Acção de formação Programa  Bibliobase  
 
 Acção de formação “Literatura para a 
Infância : um choque estético?” 
 Acção de formação  “A Literacia Estatística ao 
Serviço da Cidadania – Portal do INE e Projecto 
ALEA- Uma Primeira Abordagem”[ 
 
 Acção de formação Tic (acreditada) 

 
 
 
 
Atingir bons níveis de formação e actualização para 
melhor desempenho 
 
 
 

 
 
SABE 
Comissões 
Técnicas do GTC 
RBE 
 
Coordenadora 
interconcelhia 
 
Centro de 
Formação 
Minerva 

Prof. 
Bibliotecárias 
e Equipa da 

BE 
 
 
 
 
 
Prof. 
bibliotecária  
Paula Fidalgo 

Docs 
adquiridos 

 
 

 
Técnico do 
programa 
Bibliobase 

 
Dr Rui 
Veloso  
Drª Leonor 
Riscado 

 Questionári
o 
 
 
 

 
Certificados   
de 
formação 
Documento
s de 
trabalho  
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B- Domínio de Intervenção : Leituras e Literacias 
Calendariz
ação 

Actividades Objectivos Dinamizadores Público-
alvo 

Recursos Verbas Avaliação 

 
1º Período 

PLANO NACIONAL DE LEITURA. (PNL) 
 
-Entrega dos livros oferecidos pelo PNL. 
Distribuição do guia de divulgação do PNL e da 
Biblioteca digital 

  
-Fomentar hábitos de leitura 
- Promover o gosto pela leitura autónoma. 
Estimular o recurso à informação divulgada no sítio do 
PNL. 
 

Prof.bibliotecárias 
Professores. do 1º 
e do 5º anos 

Alunos do 1º 
e 5º anos 
 

Livros 
oferecidos 
pelo  PNL 
 
Guia  PNL 

 Observação 
Directa 

 
 
Ao longo do 
ano 
 
Final- 3º 
período 

PNL 
 
Sessões de Leitura na BE e na sala de aula 
 
 
CONCURSO DE CONTOS, LEITURA E 
DECLAMAÇÃO (2º ciclo) 
 

-Apoiar as actividades desenvolvidas no âmbito da 
leitura e da escrita; 
-Estimular a vontade de conhecer e  ler  o livro. 
-Tornar o Plano Nacional de Leitura um desígnio 
nacional. 
- Desenvolver a expressividade na leitura de diferentes 
tipos de texto 
 

Prof.Bibliotecária 
da EB23 Eugénio 
de Castro 
Equipa da BE 
Professores de LP 
, EA, AP. 
 

Alunos do 2º 
3º Ciclos  

Fundo 
documental 
de títulos 
PNL. 
Orientações 
do PNL 

 Observação 
directa 
 
Questionári
o 

 
 
 

 

 

 

Ao longo do 

ano lectivo 

PNL 
 
Serviço de Biblioteca (itinerância) 
Leitura na sala de aula 

Apoiar as actividades desenvolvidas no âmbito da 
leitura e da produção da escrita; 
Estimular o gosto pela leitura e escrita; 
Contribuir para o desenvolvimento do Plano Nacional 
de Leitura; 
Desenvolver competências de literacia. 

Prof.Bibliotecária 
da EB da Solum 
Professores 
Titulares de 
Turma 
 

 
Alunos do 1º 
Ciclo e JI 

Fundo 
documental 
de títulos 
PNL; 
Orientações 
do PNL: 

 Observação 
directa 
 
Níveis de 
requisição 
 
 

HORA DO CONTO 
 
Leitura de contos 
Poesia /dramatizações de obras. 
s escolas do 1º Ciclo do Agrupamento 
no âmbito da promoção do PNL: 
-Uma vez por mês em cada Escola (Tovim, 
Dianteiro e Casal do Lobo) e Pré-escolar. 
-5 horas semanais na EB2, 3 Eugénio de Castro ( 
4º ano) 

 
 
-Estimular o gosto da leitura recreativa e lúdica; 
-Estimular a imaginação e a criatividade; 
-Desenvolver a literacia; 
-Contribuir para o desenvolvimento do Plano Nacional 
de Leitura. 
 

 
 

Professora 
Bibliotecária da 

BE da Solum 
 

 Professores 

envolvidos no 

projecto 

 
Alunos do 1º 
Ciclo : 
Tovim, Casal 
Lobo, 
Dianteiro e 
Pré-escolar 
da Solum e JI 
 

Obras PNL 
Equipa/ 
informático 
Fundo 
documental 
de títulos do 
Projecto “Já 
sei ler” 
 
Orientações 

do PNL 

 Dados 
requisição 
de livros  
Trabalhos 
realizados 
Questionári

os 

PNL- A LER+ 
 

RECEITAS DE LEITURA 

-Promover  a divulgação do livro como fonte de prazer, 
formação e informação; 
-Divulgar  obras do PNL existentes na biblioteca; 
 

SABE/  
Equipa da BE 
PNL 

Comunidade 
Educativa  

 
Livros 

fotocópias 

 Níveis de 
requisição 
de livros 
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“DETECTIVE DA  LEITURA” –Passatempo de 
enigmas e adivinhas 

 Fomentar o gosto pela participação nas actividades de 
promoção da leitura  
 Desenvolver o espírito crítico e a criatividade. 
 

Prof.bibliotecária 
da EB Eugénio de 
Castro   
PNL 

 
 
Alunos do 2º 
e 3º ciclos 
 

Livros 
fotocópias 

 Adesão e 
participação 

na 
actividade 

 
Ao longo do 

ano 

A  
LER+ POESIA - CALENDÁRIO POÉTICO 2011 
ONLINE  “ TODO O TEMPO 
Elaboração de poemas para o site da BMC. 
 

 
Promover a sensibilidade estética 
e a criatividade na criação poética 
 Colaborar com a CMC. 
 

SABE/  
Equipa da BE 
Profs. das turmas 
envolvidas. 

   

final de 
cada 

período 

 
O leitor + 

Divulgar o aluno que efectuou mais requisições 
domiciliárias e presenciais. 
Promover  o gosto e os hábitos de  leitura . 
 

Equipa da BE 
 

Fotocópias 
Blog 

Prémio final 

Prémio 
final   
(livro 5 
a 10 €) 

Dados 
Estatísticos 

12 de 
Outubro 

DIA DA HISPANIDADE 
 
- Sessão de divulgação de valores culturais 
espanhóis 
- montra de livros espanhóis 

 
Divulgar a língua e cultura espanholas. 
Articular diferentes conhecimentos e culturas. 
Promover a leitura em diferentes línguas 

Prof.Bibliotecária 
da BE Eugénio de 
Castro 
Prof. Lourdes 
Gonzalez 

Alunos do 3º 
Ciclo da 
professora 
Lourdes 
Gonzalez 
 

Powerpoint 
Data-show 
Livros 
 

  
 
 
 
Observação 
directa 
Registo 
fotográfico 
Inquéritos 

de 

satisfação 

 
22 e 23 Nov 

 
ENCONTRO COM O ESCRITOR  
José Fanha 
 

Divulgar as obras literárias do escritor 
Promover o gosto pela leitura 
Facultar ao aluno o contacto com escritores e a obra 
Contribuir para o desenvolvimento do PNL 
 

Bibliotecárias 
Prof. das turmas 
envolvidas. 
Coord  de estab. 
da EB da Solum 

Alunos do 1º 
ciclo 
Solum+EB do 
Dianteiro  
2º ciclo- 
 

Powerpoint 
Data-show 
Livros 
ESEC 
(Auditório) 

 

Final 1º 
período 

 
FEIRA DO LIVRO  
 

Divulgar autores e obras literárias 
Promover o acesso à literatura 

Equipa da BE Comunidade 
Educativa 

  

 
1 Fevereiro 

 
OFICINA DE POESIA  
com o escritor João Manuel Ribeiro 
 
 

Facultar ao aluno o contacto com escritores e a obra 
escrita 
Desenvolver o sentido estético e a criatividade 
Promover  a escrita criativa 
 

Equipa da BE 
Professores das 
turmas 
envolvidas. 

Alunos do 3º 
ciclo 
 

  

22 
Fevereiro 

 

 
ENCONTRO COM ESCRITOR 
 João Manuel Ribeiro 
 

Divulgar a obra literária 
Promover o gosto pela leitura 
Facultar ao aluno o contacto com escritores e a obra 

 Alunos do 2º 
ciclo 
 

  

 
14 a 18 Fev. 

SEMANA DOS AFECTOS 
Troca de mensagens de amizade-  
Construção do MURAL DOS AFECTOS 
SESSÃO com a Dra. Jacinta Paiva (a confirmar) 
 

Sensibilizar os alunos para os valores 
Promover atitudes de respeito e amizade 
Promover as relações interpessoais saudáveis 
Criar Poesia alusiva à temática 

Equipa da BE 
Prof. das turmas  
envolvidas. 
PES 

Alunos do 1º, 
2º e 3º ciclos 
Comunidade 
educativa 

Powerpoint 
Data-show 
Livros 
fotocópias 
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1 de Março 

 

 
ENCONTRO COM A ESCRITORA  
Luísa Fortes da Cunha-3º ciclo 

Conhecer o autor através da sua biografia e obras. 
Fomentar o gosto pela leitura e escrita 
Contribuir para o desenvolvimento do PNL 
 

SABE, 
Prof.bibliotecária 
da EB Eugénio de 
Castro 
 

Alunos do 3º 
Ciclo  

 

Escritor 
Alunos do 3º 

ciclo 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Observação 
directa 
Registo 
fotográfico 
Inquéritos 

de 
satisfação 

 
 

25 de 
Março 

 
 

I-SARAU DE POESIA 
 

Promover valores culturais. 
Sensibilizar a comunidade educativa para a produção 
poética. 
Proporcionar a partilha e o convívio entre a 
comunidade escolar e a comunidade em geral. 

Equipa da BE; 
Assoc pais, prof. 
do clube de 
guitarra 
convidados 
 

 
 
 
 
Comunidade 
educativa  
 
 
 
Alunos de 

todos os 

ciclos 

Equipament
o  de som 
fotocópias 

 

Semana  
da Leitura 

 
 

28 
Fevereiro a 
4  de Março 

2011 
 
 
 
 
 
 

 
“ A LER+ E A CONTAR NA BIBLIOTECA ESCOLAR “ 

SEMANA  DA LEITURA 
 

Escritor, Contador de histórias e ou ilustrador 
 
LER + EM VÁRIOS SOTAQUES  
 
 
 
Sessões de leitura partilhada: 

“PAIS E AVÓS LÊEM PARA NÓS” 

-Reconhecer o livro como fonte de prazer, formação e 
informação; 

-Fomentar  a leitura como uma competência 
transversal; 
-Proporcionar contacto/ entrevista directa com 
escritores 
-Proporcionar a apreciação das práticas teatrais como 
arte associada à literatura e à música. 
-Promover a transversalidade dos saberes e o 
interesse por valores culturais. 
-Proporcionar o prazer das leituras partilhadas entre 
gerações, envolvendo a família e a escola. 
 

Equipa da BE 
Articulação.  PNL  
Associação de 
pais 
Pais e Enc. Ed 
Multiculturoteca 
Técnicas CEIFAC 
(B) 
Coord.de Est. da 
EB da Solum 
Professores  
envolvidos nas 
actividades 

Equipament
o 
informático 
 
Escritora 
 
Material de 
desgaste 
 
 Data show 
 

 

 

21 de Fev. a 

11 de 

Março 

 
CONCURSO DE POESIA   

 
HÁ POESIA NA ESCOLA  

 

Incentivar o gosto pela leitura e pela escrita; 
Desenvolver a criatividade  
Colaborar nas actividades propostas pela BMC / RBC. 
Celebrar o Dia Mundial da Poesia 

SABE 
Equipa da BE, 
professores 

envolvidos no 
projecto 

 

Alunos do 1º, 
2º e 3º  Ciclos 

Programa 
Regulament

o 
Diário de 
Coimbra 

  
Resultados 

do 
concurso. 

Participação  

 

14 Março 

 
DIA DO PI- Celebrar a matemática 

Promover os hábitos de pesquisa. 
Promover o gosto pela matemática. 

Equipa da BE 
Prof. matemática 

2º ciclo 
 

Alunos 2º 
ciclo 

   

 

21 a 25 

Março 

 
SEMANA DA POESIA--DAR POESIA A COIMBRA – 
 Leitura de poesia e declamação, por diferentes 
zonas da cidade, com outras escolas 
 

 
Colaborar nas actividades propostas pela BMC / RBC. 
Celebrar o Dia Mundial da Poesia 

BM/SABE 
Parceiros da RCB  
Equipa da BE  
professores 
envolvidos 
 

Comunidade 
educativa 

e 
comunidade 

em geral 

  Adesão e 
participação 

na 
actividade 
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2º, 3º 

período 

 
DAR POESIA À ESCOLA 
 

 

Construir poesia alusiva aos elementos naturais. 
Declamar poesia em diversos espaços da escola 

Equipa BE  
Profs. de LP, 3º 
ciclo 
 

Alunos do  3º 
Ciclo 

   

 
28 e 29 de 

Abril 

 
ENCONTRO COM O ILUSTRADOR  
CARLOS CAMPOS 
 
APRESENTAÇÃO- ILUSTRAÇÃO DIGITAL(3º ciclo) 
 

Conhecer outra forma de escrita através da ilustração 
Fomentar o gosto pela leitura e escrita 
Contribuir para o desenvolvimento do PNL 
Facultar ao aluno o contacto com ilustradores e a obra 
 

Prof.Bibliotecárias  
Coord. de Est. da 
EB da Solum 
Prof. envolvidos 

Alunos do 1º 
Ciclo da EB 
da Solum  

  alunos 3º 
ciclo 

Ilustrador 
Alunos do 1º 

Ciclo/ JI 
 

 

 
Ao longo 

do 2º 
período 

 
 
 

CONCURSOS A LER + 
 

CONCURSO DE PROVÉRBIOS 
 
CONCURSO SLOGANS em várias línguas para 
semana da leitura 
 
CONCURSO CONTOS COM…MATEMÁTICA 
 

Promover e preservar o texto de tradição oral 
Desenvolver  competências de compreensão e 
interpretação de mensagens; 
Fomentar o interesse pela aprendizagem das línguas 
Promover a utilização contextualizada de vocabulário.  
Decorar a escola com slogans apelando à leitura 

Promover a reflexão sobre conceitos estudados e 
a linguagem matemática 
 

Equipa da BE 
Profs.  do Dep. de 
Línguas 
 
 
Articulação com . 
Profs matemática 

Alunos do 2º  
e 3º Ciclos 

Programa 
Regulament

os 
 

 Adesão e 
participação 

na 
actividade 
Trabalhos 

produzidos 
 

Ao longo 
do ano 

 
 

Outubro 
 

MONTRA DE LIVROS “CELEBRAR 
EFEMÉRIDES” 

 

Mês Internacional das Bibliotecas Escolares 
5 -Centenário da Implantação da República 
12- Dia da Hispanidade 
16 -Dia da Alimentação 
31- Halloween 
 

 
 
Divulgação do fundo documental existente 
Apresentar livros sobre os temas em divulgação 
-Sensibilizar  para a requisição de livros na BE e 
utilização desta.. 
 
-Fomentar a interiorização da importância  da 
alimentação. 
 
 
-Fomentar a interiorização de valores, tradições e 
costumes 
 
-Promover a interiorização de valores humanos, o 
espírito de civismo e de cidadania (saber-estar, saber-
ser); 
 
-Fomentar a interiorização de valores, tradições e 
costumes 

 
 
 
 
 
 
Equipa da BE 
 
 
 
 
 
 
Multiculturoteca 
Técnicas CEIFAC 
(B) 
 
 
 
 

 
 
 

 
Alunos e 

Comunidade 

educativa do 

agrupamento 

 

 

 

 

Alunos e 
Comunidade 

 
 
 
 
Recursos da 
BE (livros, 
cartazes, 
filmes, 

powerpoint, 
etc 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Adesão e 
participação 

na 
actividade 

 

Trabalhos 
produzidos 

 

 

 

 

Adesão e 

Novembro 11 S. Martinho  

 
Dezembro 

 
10 DIA MUNDIAL DOS DIREITOS HUMANOS (B) 

NATAL 

 
Março 

 
21 Dia Mundial da Poesia 
27 DIA MUNDIAL DO TEATRO  
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Abril 2 DIA MUNDIAL DO LIVRO INFANTIL 
25 DIA DA LIBERDADE 

 
-Desenvolver o gosto pela leitura . 
 
 
Sensibilizar os alunos para a prevenção dos riscos das 
redes sociais 

 
Equipa da BE 
 
 
 
 
 
 
 
 

educativa do 

agrupamento 

 

Recursos da 
BE (livros, 
cartazes, 
filmes, 

powerpoint, 
etc 

 
 

participação 
na 

actividade 
 

Trabalhos 
produzidos 

 

 
Maio 

9 DIA DA EUROPA 
22- DIA DO AUTOR PORTUGUÊS 

 
 

Junho 

 
1 DIA DA CRIANÇA 
10 DIA DE PORTUGAL, DE CAMÕES E DAS 
COMUNIDADES PORTUGUESAS 

C- Projectos, parcerias e Actividades livres e de Abertura à Comunidade 
Calendariz

ação 
Actividades Objectivos Dinamizadore

s 
Público-

alvo 
Recursos Verbas Avaliação 

 
 
 
 
 

Ao longo 
do ano 
lectivo 

 

SABE/GTC 
Participação nas comissões de grupo de trabalho 
concelhio da Rede das Bibliotecas de Coimbra; 
 
Participação em reuniões da equipa 
coordenadora da RBC (prof/ a bibl.). 

-Desenvolver o trabalho em rede; 
-Incrementar o intercâmbio entre bibliotecas 
escolares; 
-Uniformizar procedimentos  
-Participação na formação e formação inter-pares no 
âmbito concelhio. 
 

Professores 
bibliotecários 

SABE, 
Coordenadora 
inter-concelhia 

 
 

 
Documentaç

ão 
regulamenta

r 

 Observação 
directa  

Níveis de 
participação 

 
Participação na Itinerância de EXPOSIÇÕES 
promovida pelo SABE: 
Saramago 
D. Quixote 

Sensibilizar para os aspectos culturais; 
Fomentar o gosto pela participação nas actividades de 
promoção do livro e da leitura e  sensibilização para a 
ciência, artes e património concelhio. 
 

Prof.Bibliotecárias 
e 

 professores 
envolvidos no 

projecto 
    SABE  
 

 
Comunidade 

educativa 

 
Exposições 
organizadas 
pela  BMC 

 Observação 
directa 

Até 24 de 
Nov.  

 

 
Participação no CONCURSO “VIVER O NATAL” 

Desenvolver o espírito de iniciativa criatividade, 
autonomia e sentido estético; 
 
Sensibilizar para os aspectos culturais. 
 

 
SABE  
Bibliotecária da 
BE Eugénio de 
Castro 
Profs. do Dep. de 

Expressões 
 

 
Alunos do 1º, 
2º e 3 º Ciclos 

 

 
Trabalhos 

produzidos 
Regulament

o 

 Participação 
na 
actividade 
Resultados 
do concurso 

28 Fev. a 4  
de Março 
2011 

SEMANA DA LEITURA –-“ A LER+ E A CONTAR 
NA BIBLIOTECA ESCOLAR “ 

Proporcionar o encontro/ interacção com  escritores 
na Biblioteca Muncipal 

 
 
 

   

  
aLer+ poesia - Calendário Poético 2011 online  “ 
TODO O TEMPO, porque todo o tempo é de 
poesia” 

 

 
 
Sensibilizar a comunidade educativa para a 
importância da literatura 
 Colaborar com a CMC. 

CMC/SABE  
Prof. bibliotecária 
da BE Eugénio de 
Castro 
Dep. Línguas 

 
Alunos 2º e 

3º ciclos 

 
Recolha de 

poesias, 
oficinas de 

poesia 

 Poesias 
escolhidas 
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21 a 25 
Março 

 

DAR POESIA A COIMBRA – a poesia sai à rua, em 
diversos locais da cidade com oferta de poesia 

 Equipa da BE 
 

 
 

 
7 de Out 

 
 

14 de Out. 

CENTENÁRIO DA REPÚBLICA: 
CICLO DE CONFERÊNCIAS   

 
Prof. Dr. António Pedro Pita “ A arte e a 
República”  
 
Prof. Augusto Monteiro –  Os manuais da 1ª 
República” - 

 
Promover  valores culturais; 
Conhecer acontecimentos que marcaram a nossa 
história; 
 
Colaborar com a BMC; 
 

Professoras  
Bibliotecárias 
 e professores 
envolvidos no 

projecto 
SABE/RBE/ GTC 

 Associação com o 
ME 

 

Comunidade 
Educativa 

 
 

Professores 
de História 9º 

ano 
 

 

  Adesão e 
participação 

na 
actividade 

 
 
 
 
Ao Longo 
do ano 
lectivo 
 

PROGRAMA ESCOLHAS- “ENTRENÓS”- 
Projecto de intervenção na comunidade 

emigrante do CEIFAC(Centro Integrado de 
Apoio Familiar de Coimbra)- 

-MULTICULTUROTECA-(ACTIVIDADES 
ARTICULADAS COM A BIBLIOTECA) 
 

 
Colaborar na incrementação do Projecto “Entrenós” 
Apoiar a inclusão social dos filhos de emigrantes 
Colaborar na dinamização das actividades 
programadas em articulação com as professoras 
bibliotecárias. 

Elementos do 
CEIFAC  
Profs 
bibliotecárias 
Profs envolvidos 
 

Alunos 2º e 
3º ciclos 

EB da Solum : 
T: 4º B / 2º  D 

e EB do 
Tovim/ EB do 

Dianteiro. 
 

  Impacto na 
alteração de 

hábitos e 
atitudes 

 
 
 
 
OFICINA DE HISTÓRIAS 

- Desfrutar da escrita demorada e criativamente;  

- Desenvolver a capacidade de escrever com arte; 

- Desenvolver a imaginação e criatividade; 

- Adquirir um conjunto de técnicas literárias criativas; 

- Possibilitar uma relação criadora com a língua e a 

escrita; 

 

Encarregado de 
Educação  Pedro 
Serra; 
Prof.Bibliotecaria 
da EB da Solum e 
Coordenadora de 
Estabelecimento 
Escritor João 
Manuel Ribeiro 
 

 
3º ano (grupo 
de 12 alunos) 
da EB Solum 

Trabalhos 
produzidos 

pelos alunos, 

 Questionári
o aos alunos 

 

17 Maio  
(a 

confirmar) 
 

 
DIA MUNDIAL DA SOCIEDADE DE INFORMAÇÃO 

 

Sensibilizar a comunidade escolar para os riscos das 

redes sociais, do uso da internet sem segurança. 

Prof. bibliotecária 
da BE Eugénio de 
Castro 
Ass. de Pais 

Comunidade 
educativa 

   

D- Domínio de intervenção: Gestão da BE - Promoção da BE 
Calendariz

ação 
Actividades Objectivos Dinamizadores Público-alvo Recursos Verbas Avaliação 

 
 
 
 

-Participação nas comissões do grupo de 
trabalho concelhio da Rede de bibliotecas 
Escolares de Coimbra; 
 

Desenvolver e incrementar o trabalho em rede ; 
 
Promover o intercâmbio entre bibliotecas escolares; 
Uniformizar procedimentos  

 
Apoio SABE  
Coord. da Rede  
Concelhia de BE 
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Ao longo do 
ano lectivo 

 

-Participação em reuniões da equipa 
coordenadora da RBC  

Participação na formação inter-pares no âmbito 
concelhio. 
 

Professoras 
bibliotecárias 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunidade 
Escolar do 

Agrupamento 
 

 
-Elaboração/reformulação  dos 
documentos orientadores das BE/CRE 
    - Plano Anual de Actividades 
    - Regimento e regulamento das BEs do 
agrupamento (reajustamento) 
   - Manual de Procedimentos 
  - Proposta de Política de -
Desenvolvimento da colecção 
-Guia do Utilizador 2010-11 
-Modelos de registo 
 

 
-Adequar os diversos materiais BE (livro, não-livro, 
equipamento, …) à realidade actual, por forma a tornar a 
BE progressivamente mais próxima dos seu(s ) público(s) 
alvo, agilizando e integrando processos. 
 
-Contribuir para uma gestão mais eficiente da BE. 
 
-Proceder ao desbaste de livros e outros suportes. 

 
 
 
 
Professoras 
bibliotecárias 
 
Equipa da BE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipament
o 

informático 
Impressão 

Documentos 
reguladores 

das BE 

  
 

Documento
s 

realizados 

 
Manter os dossiês das BEs organizados 
 

 
Contribuir para uma maior actualização da BE e 
respectiva organização 

 
Profs. bibliotecárias 

  
 
 
 
 
 

Observação 
Directa 

 

 

 
Organizar e actualizar o dossiê do PNL 
 

Promoção de acções para angariação de 
fundos: 
-Solicitação de donativos ou materiais  
junto de empresas públicas  ou 
particulares; 

-CABAZ DE NATAL- RIFAS 

-Visita de escritores e venda de livros 
-Exposição e venda de trabalhos de alunos; 
-Organização de Feiras do Livro.  
 

 
Contribuir para  a angariação de fundos  em prol da BE e 
da aplicação do seu plano de actividades.  

 
Equipa da BE 

 

Final 1º 
período 

 
AMIGO SECRETO 

Promover valores de amizade, partilha e solidariedade 
no espaço da BE 
 

Equipa da BE Professores e 
funcionários 

 

   

Domínio de intervenção: Organização e Gestão de recursos – Gestão documental 
Calendari

zação 
Actividades Objectivos Dinamizadores Público -

alvo 
Recursos Verbas Avaliação 

 
 
 

Reorganizar  as diferentes zonas funcionais 
da BE; 

Melhorar as condições de instalação e equipamento da 
BE; 
Incrementar os diferentes espaços e equipamento da BE. 

 
 
 

 
 
 

 
 

Espaço da BE 
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Ao longo 
do ano 

 

Rever as tabelas de classificação e 
simplificar a arrumação. 

Realizar o tratamento técnico do fundo documental; 
 
Difundir o fundo documental. 
 

 
 
Professoras 
bibliotecárias e 
Equipa da BE 
 

 

 
 
 

Comunidade 
Educativa do 
Agrupamento 

Comunidade 
escolar 
do 
Agrupamento 

 

Equipament

o 

informático 

Material de 

desgaste 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Observação 
directa 

 
Dados 

Estatísticos 
 

Inventariar as necessidades de actualização 
do hardware utilitário existente nas BEs. 
 

 
Informatizar o fundo documental. 

Revisão da sinalética das estantes e 
prateleiras; 

Adequar o fundo documental aos utilizadores; 

Organização e  Tratamento documental 
 

-Realizar o tratamento técnico do fundo documental 
(registo, catalogação, classificação, indexação); 
 -Informatizar o fundo documental; 
 -Difundir o fundo documental. 
 

Prof.Bibliotecárias   
Equipa da BE 
Apoio SABE  

Coord. da Rede  
Concelhia de BE 

Avaliação da Colecção em função dos 
Utilizadores; 
 Selecção dos documentos a adquirir, a 
partir das propostas de aquisições 
emanadas pelos diferentes Ciclos; 
Actualização do fundo documental. 
 

Dotar o Agrupamentos de um fundo documental 
adequado às necessidades dos diferentes ciclos do 
Ensino Básico; 
 Fazer o levantamento do nº de documentos por 
assuntos e suportes 
Adequar o fundo documental aos utilizadores; 
 

 
Equipa da BE/CRE 

Documentos 
adquiridos 
Propostas 
dos 
diferentes 
Departamen
tos 
 

 

Domínios de Intervenção  - Organização e gestão - Formação 
Calendari

zação 
Actividades Objectivos Dinamizadores Público-alvo Recursos Verbas Avaliação 

Ao longo 
do ano 

(ver domínio A) 
Frequência de acções de formação no 
âmbito das competências de informação, 
gestão e organização de bibliotecas; 
política de desenvolvimento da colecção e 
das literacias:  
 

 
Atingir bons níveis de formação/desempenho 
 
 
 

SABE 
Comissões Técnicas 
do GTC 
RBE 
Centro de 
Formação Minerva 

Professoras 
Bibliotecárias e 

Equipa da BE 

Documentos 
adquiridos 

 

 Questionári
o 

Ao longo 
do ano 

Sessões  de trabalho com professores e 
com alunos , no sentido da formação do 
utilizador  

Contribuir para a formação na área das TIC, para o uso 
da informação em trabalho de pesquisa. 
Promover competências de informação entre 
professores e alunos; 

Professoras 
Bibliotecárias 
 
Equipa da BE 

Professores do 
Agrupamento e 

alunos 

Documentos 
regulamenta
res 

 

 Questionári
o 

Ao longo 
do ano 

Participação em outros eventos que 
contribuam para uma melhoria da acção 
do prof. bibliotecário 

Melhorar as condições de instalação, organização  e 
equipamento da BE; 
 

Professoras 
Bibliotecárias 
Equipa da BE 

Professores do 
Agrupamento e 

alunos 

Documentos
regulamenta
res 

 Questionári
o 
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Domínio de intervenção : Organização e Gestão Uso da Informação 
Calendariza

ção 
Actividades Objectivos Dinamizadores Público alvo Recursos Verbas Avaliação 

Setembro 
Outubro 

 
Sessão de formação do utilizador aos 
alunos para a correcta utilização do fundo 
documental   

 
Contribuir para a correcta utilização do fundo 
documental por parte dos utilizadores. 
Desenvolver competências de pesquisa / literacia da 
informação; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Professoras 
Bibliotecárias 
 
Equipa da BE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunidade 
educativa do 
agrupamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 
 
 
 
 
Observação 
directa 
Questionári
os;  
dados 
estatísticos 

 

Requisições 
efectuadas 
 
 

Outubro  
Produção  e divulgação do Guia de 
Utilizador junto da comunidade 
 

 
Produção de um guia sobre a BE para os utilizadores dos 
1º, 4º e 5º anos. 
Melhorar as formas de divulgação. 

Equipament
o 

informático 
Vídeos/ 

powerpoint 
Fotocópias 

 

 

 
 
 
 
 
 

Ao longo 
do ano 
lectivo 

 
 
 
 

 

 

 

 

Promoção  da requisição domiciliária de 
livros  
Concursos; cartazes; boletim on-line 
 

 
Fomentar o gosto pelo leitura e escrita. 

Livros 
Ficha de 

requisição 

 

Promoção da visita periódica dos alunos 
das escolas do 1º CEB do agrupamento à 
BE da Solum/ Eugénio de Castro 
(dependente do transporte) 

Promover competências de informação entre 
professores e alunos; 
Sensibilizar para a importância da BE no processo 
ensino-aprendizagem. 
 

  

Articulação com os docentes, programas 
curriculares e projectos em curso, de modo 
a identificar as competências de 
informação que poderão ser trabalhadas 
com os alunos na BE ou na sala de aula  
 

 
Desenvolver meios que permitam a articulação 
disciplinar com a BE 
Promover competências de informação entre 
professores e alunos 

 
Professoras 
Bibliotecárias 
Equipa da BE 
Departamentos 

  

Selecção e elaboração das lista dos livros 
do PNL. 

 
Contribuir para o desenvolvimento do Plano Nacional de 
Leitura. 
 

Professoras 
Bibliotecárias 
Equipa da BE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Observação 
directa 
 

 
Divulgação da Informação da BE/CRE e da 

escola através: 
-Elaboração do boletim on-line “Ecos d@ 
Bibliotec@” 

 
Sensibilizar para a importância da BE para o processo 
ensino-aprendizagem. 
Divulgar o fundo documental e material da BE/CRE 
Possibilitar o uso de recursos digitais; 

 
Prof. Bibliotecárias 
Equipa da BE 
Profs Equipa PTE 
Alunos 

 
Equipament
o 
informático 
Livros 

 Observação 
directa 
Requisições 
efectuadas 
Número de 
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Ao longo 
do ano 
lectivo 

 

- Expositor da Biblioteca com informações 
dos diversos eventos. 
-Montra de Livros/ Novidades. 
 BLOG da BE da escola sede 
Elaboração de um Blog da BE da Solum 

Difundir as actividades realizadas nas BEs e no 
agrupamento. 
Tornar a informação da biblioteca mais acessível para 
todos os seus utilizadores  
Desenvolver  e optimizar o acesso à informação em 
diversos suportes. 
 

colaboradores 
da BE 

 
 
 

Comunidade 
educativa do 
agrupamento 

Cartolinas 
Fotocópias 
Expositores 
 

visitas 
efectuadas 
ao blogue 
 

-Organização da itinerância de fundos 
documentais entre escolas  do 1º Ciclo/  
biblioteca da Solum. 

-Desenvolver  e optimizar o acesso à informação em 
diversos suportes nas escolas que não têm biblioteca; 
-Contribuir para o desenvolvimento do Plano Nacional 
de Leitura. 
 

Professora 
Bibliotecária da BE 
da solum 
Equipa da BE 

Livros e 
outros 

suportes 

  
Observação 
directa 
Questionári
os 
Registos de 

Observação 

-Avaliação da BE 
Implementação do sistema de avaliação 
contínua nas BEs 
-Elaboração instrumentos de recolha de 
evidências 
 

Avaliar o trabalho desenvolvido pela BE 
Melhor o perfil de desempenho das Bibliotecas escolares 
do agrupamento 

 
Equipa da BE 

Equipament
o 

informático  
Documentos 
reguladores 

 

Avaliação 
Calendariza

ção 
Actividades Objectivos Dinamizadores Público alvo Recursos Verbas Avaliação 

 
 
 

Ao longo 
do ano 

 
 
 

-Auto-Avaliação da BE (de acordo com o 

plano de Acção  domínio B: Leitura e 

Literacia 

 

-Avaliar as bibliotecas do agrupamento; 
-Planificar o processo de avaliação;  
-Recolher evidências; 
-Identificar acções de melhoria; 
-Analisar os resultados; 
-Apresentar os resultados da avaliação ao Conselho 
Pedagógico. 
-Reformular o Plano de Acção tendo em vista optimizar o 
serviço de Biblioteca. 
Elaboração do relatório de auto-avaliação das BEs. 
 

 

Professoras 

Bibliotecárias 

Equipa da BE 

 

 
 

Comunidade 
educativa do 
agrupamento 

 
 

Documentos 
regulamenta

res em 
suporte 
digital e 

analógico. 

 Questionári

os 

Registos de 
Observação 
 
Dados 
estatísticos 

 


