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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES BIBLIOTECAS ESCOLARES – 2017/2018 

Domínio A. Currículo, literacias e aprendizagem 
A.1. Apoio ao currículo e formação para as literacias de informação e dos media. 
A.2. Uso das tecnologias e da internet como ferramentas de acesso, produção e comunicação de informação e como 
recurso de aprendizagem. 

Articulação com o Projeto Educativo Objetivos Descritivo/Operacionalização Calendarização 

OE 2.2 Responder às Necessidades Educativas Especiais. 
OE 2.4 Potenciar a utilização das Bibliotecas do 
Agrupamento. 

 

Formar utilizadores das bibliotecas 
escolares. 
Dar a conhecer a gestão e organização das 
bibliotecas. 

Conhecer a Biblioteca: Atividade de 
conhecimento dos serviços e valências das 

Bibliotecas Escolares (1, 2 e 3) 
1º Período 

OE 1.1 Melhorar os resultados escolares. 
OE 1.3 Melhorar as Competências Pessoais e Sociais dos 
alunos. 
 

Promover o respeito pelo direito da 
propriedade intelectual. 
Fomentar o uso eficaz e ético dos meios e 
fontes de informação e pesquisa. 

Formação de Utilizadores – “Usar a Biblioteca” – 
“Literacia da Informação”: destinada a fomentar 

o uso eficaz e ético dos meios e fontes de 
informação e pesquisa. (1, 2 e 3) 

1º Período 

OE 1.1 Melhorar os resultados escolares. 
OE 2.1 Melhorar a Articulação Inter e Intradepartamental. 

Contribuir para o desenvolvimento das 
competências pessoais e sociais dos alunos. 

Exposições Temáticas: Atividades colaborativas 
das bibliotecas com os grupos de recrutamento e 

departamentos. (1, 2 e 3) 
Ao longo do ano 

OE 1.3 Melhorar as Competências Pessoais e Sociais dos 
alunos. 
OE 3.4 Reforçar a relação Agrupamento/Comunidade. 

Contribuir para o desenvolvimento das 
competências pessoais e sociais dos alunos. Sessões Culturais (1, 2 e 3) Ao longo do ano 

OE 1.3 Melhorar as Competências Pessoais e Sociais dos 
alunos. 
OE 3.4 Reforçar a relação Agrupamento/Comunidade. 

Contribuir para o desenvolvimento das 
competências pessoais e sociais dos alunos. 

Dias Comemorativos: Evocação de datas 
significativas de acontecimentos nacionais e 

internacionais. (1, 2 e 3) 
Ao longo do ano 

OE 1.1 Melhorar os resultados escolares. 
OE 1.3 Melhorar as Competências Pessoais e Sociais dos 
alunos. 
OE 2.1 Melhorar a Articulação Inter e Intradepartamental. 
OE 2.6 Educar para a Saúde e para o Ambiente. 

Fomentar o uso seguro da Internet na 
comunidade educativa. 

Dia e Semana da Internet Segura (1, 2 e 3) Fevereiro 

Domínio B. Leitura e literacia 
 

B.1 Criação e promoção da competência leitora e dos hábitos de leitura. 
B.2 Atividades e projetos de treino e melhoria das capacidades associadas à leitura. 

OE 2.4 Potenciar a utilização das Bibliotecas do 
Agrupamento. 
OE 3.4 Reforçar a relação Agrupamento/Comunidade. 

Promover o livro e a leitura.  
Formar leitores.  
Proporcionar à comunidade educativa o 
acesso económico à obra literária. 
Enriquecer o fundo documental das 
bibliotecas escolares.  
 

Feira do Livro (1, 2 e 3) 1º Período 
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OE 1.1 Melhorar os resultados escolares. 
OE 1.3 Melhorar as Competências Pessoais e Sociais dos 
alunos. 
OE 2.4 Potenciar a utilização das Bibliotecas do 
Agrupamento. 

Contribuir para o desenvolvimento do gosto 
e competências de leitura. 
 

Concursos do Plano Nacional de Leitura: 
Atividades de concursos, de diferentes tipologias, 

promovidas pelo PNL e dinamizadas pelas 
bibliotecas, segundo os níveis etários a que se 

direcionam. (1, 2 e 3) 

2º Período 

OE 1.1 Melhorar os resultados escolares. 
OE 2.4 Potenciar a utilização das Bibliotecas do 
Agrupamento. 

Contribuir para o desenvolvimento do gosto 
pela leitura. 
Contribuir para a valorização do livro e da 
leitura. 

Conhecer os Clássicos: Apresentação de autores 
portugueses – os Clássicos – em formato 

fantoche aos alunos de diferentes ciclos e níveis 
etários, como forma de sensibilização para a 
literatura e a cultura portuguesas. (1, 2 e 3) 

2º e 3º Períodos 

OE 1.1 Melhorar os resultados escolares. 
OE 2.4 Potenciar a utilização das Bibliotecas do 
Agrupamento. 

Valorizar a leitura. 
Divulgar autores e obras. 
 

Escritor do Mês (2 e 3) Ao longo do ano 

OE 1.1 Melhorar os resultados escolares. 
OE 2.4 Potenciar a utilização das Bibliotecas do 
Agrupamento. 

Valorizar a leitura. 
Divulgar o acervo literário Documento do Mês (1) Ao longo do ano 

OE 1.1 Melhorar os resultados escolares. 
OE 1.3 Melhorar as Competências Pessoais e Sociais dos 
alunos. 
OE 2.4 Potenciar a utilização das Bibliotecas do 
Agrupamento. 

Valorizar a leitura. 
Divulgar autores e obras. 
 

Semana da Leitura (Várias atividades 
relacionadas com a leitura (1, 2 e 3) 

março de 2018 

OE 1.1 Melhorar os resultados escolares. 
OE 1.3 Melhorar as Competências Pessoais e Sociais dos 
alunos. 
OE 2.4 Potenciar a utilização das Bibliotecas do 
Agrupamento. 

Valorizar a leitura. 
Contribuir para o desenvolvimento do gosto 
e competências de leitura. 
 

Animação de Leitura (3) Ao longo do ano 

OE 1.1 Melhorar os resultados escolares. 
OE 1.3 Melhorar as Competências Pessoais e Sociais dos 
alunos. 
OE 2.4 Potenciar a utilização das Bibliotecas do 
Agrupamento. 
OE 3.4 Reforçar a relação Agrupamento/Comunidade. 

Valorizar a leitura. 
Divulgar autores e obras. 
 

Encontros de Autor (1, 2 e 3) Ao longo do ano 

OE 2.4 Potenciar a utilização das Bibliotecas do 
Agrupamento. 

Valorizar a leitura. 
Contribuir para o desenvolvimento do gosto 
pela leitura. 
 
 

Top-Leitor: Seleção dos melhores leitores por 
categorias. (1, 2 e 3) 

 
Trimestral 
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OE 1.1 Melhorar os resultados escolares. 
OE 2.4 Potenciar a utilização das Bibliotecas do 
Agrupamento. 

Valorizar a leitura. 
Divulgar autores e obras. 
Estimular o gosto pela leitura. 

Visita do Livro – 7º ano. (2) Trimestral 

Domínio C. Projetos, parcerias e atividades de abertura à 
comunidade 
 

C.1 Desenvolvimento de atividades e serviços colaborativos com outras escolas/ bibliotecas. 
C.2 Participação em projetos e parcerias com entidades exteriores à escola. 
C.3 Envolvimento e mobilização dos pais, encarregados de educação e famílias. 

OE 3.4 Reforçar a relação Agrupamento/Comunidade. 

Contribuir para o desenvolvimento das 
competências pessoais e sociais dos alunos. 
Proporcionar aos alunos atividades diversas 
e relevantes. 

Concursos: Participação em concursos de 
entidades exteriores ao Agrupamento. (1, 2 e 3) 

Ao longo do ano 

OE 3.4 Reforçar a relação Agrupamento/Comunidade. 

Contribuir para o desenvolvimento das 
competências pessoais e sociais dos alunos. 
Ampliar o conhecimento da atividade 
cultural regional e internacional. 

XX Encontro Internacional de Jovens Cientistas 
de Escolas Associadas da UNESCO  

10 a 13 de janeiro 
de 2018 

OE 3.1 Melhorar os processos de 
comunicação/informação/divulgação. 
 

Consciencializar a comunidade educativa 
para o trabalho realizado em articulação 
com as Bibliotecas Escolares. 

Divulgação de trabalhos: Apresentação de 
trabalhos dos alunos durante a Semana da 

Leitura. (1, 2 e 3) 

março de 2018 
Ao longo do ano 

Domínio D. Gestão da biblioteca escolar 
 

D.1 Recursos humanos, materiais e financeiros adequados às necessidades de gestão, funcionamento e 
dinamização da biblioteca escolar. 
D.2 Integração e valorização da biblioteca na escola. 
D.3 Desenvolvimento, organização, difusão e uso da coleção. 

OE 2.3 Mobilizar os Pais e Encarregados de Educação 
OE 2.4 Potenciar a utilização das Bibliotecas do 
Agrupamento. 

Estimular a frequência das bibliotecas. 
Dia Aberto da Biblioteca (1, 2 e 3) 13 setembro 

OE 3.1 Melhorar os processos de 
comunicação/informação/divulgação. 
OE 3.3 Melhorar a qualidade do serviço prestado. 

Partilhar com a comunidade educativa as 
ações e atividades desenvolvidas nas 
bibliotecas escolares.  
 

Blogue da Biblioteca (1, 2 e 3) 
Perfil nas redes sociais (Facebook) (1, 2 e 3) 

Newsletter (2) 
Ao longo do ano 

Legenda: 

(1) – Biblioteca Escolar da Escola Secundária Sá da Bandeira  

(2) – Biblioteca Escolar da E.B. D. João II 

(3) – Biblioteca Escolar do Centro Escolar Salgueiro Maia 


