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Apoio ao Desenvolvimento Curricular 
Ao longo do ano 
 

Guia do Utilizador  ~ Divulgar a organização funcional, 
recursos e serviços da Biblioteca 
~ Orientar os utilizadores na utilização 
dos recursos e serviços 
~ Apresentar o blogue da BE/CRE e as 
suas características; 
~ Sensibilizar os alunos não 
frequentadores da BE/CRE 
~ Promover a utilização da BE/CRE por 
parte da comunidade escolar 

Equipa da BE/CRE Alunos dos1º,  
2º e 3º Ciclos 
 
 

Equipamento 
informático 
Fotocópias 

 Dados sobre a 
frequência de 
BE/CRE 

Ao longo do ano Formação de Utilizadores no âmbito da 
literacia da informação 
Continuação da elaboração de 
instrumentos orientadores para a 
utilização da informação aL

eR
+ 

- Apoiar a realização de trabalhos 
escolares no âmbito dos conteúdos 
programáticos 
~ Formar os utilizadores no âmbito da 
literacia digital 
~ Formar utilizadores autónomos na 
utilização da informação 

Equipa da BE 
 
AEMAG 
  

Alunos dos 1º, 2º e 
3º Ciclos 
 
 

Equipamento 
informático, 
fotográfico 
Guiões 

 Adesão 
 
Observação 
directa 
 

Ao longo do ano 
 

Mostras temáticas  do fundo 
documental 
Exposições bibliográficas articuladas 
com as atividades da Biblioteca ou por 
sugestão dos departamentos no âmbito 
das atividades curriculares 

 ~ Divulgar documentação nas várias 
áreas do conhecimento existente na 
Biblioteca 
~ Divulgar nomes e obras de autores 
portugueses e estrangeiro 
~ Incentivar a utilização dos diferentes 
recursos e serviços da BE/CRE 
~ Comemorar efemérides 

Equipa da BE/CRE 
Departamentos 
Projetos 

Alunos dos 1º, 2º e 
3º Ciclos 
 

Fundo 
documental 
 

 Observação 
directa 
 

Ao longo do ano 
 

Produção, organização e 
disponibilização de 
listagens/informação de materiais 
didáticos existentes no fundo 
documental da BE (maletas 
pedagógicas, dossiers temáticos, guiões 
de trabalho) 

 ~ Disponibilizar documentação sobre 
vários assuntos 
~ Apoiar as atividades de pesquisa 
documental em diferentes suportes 
~ Promover a colaboração pedagógica 
~ dar a conhecer recursos digitais para 
apoio ao estudo 
 

Equipa da BE/CRE 
Departamentos 
 

Alunos dos 1º, 2º e 
3º Ciclos 

Fundo 
documental 
Equipamento 
informático 
Impressão 
Fotocópias 

 Materiais 
produzidos 

Ao longo do ano 
 

Exposições disponibilizadas pelo SABE 
para apoio às atividades curriculares 
 
 

 ~ articular atividades com os vários 
Departamentos Curriculares/Áreas 
Disciplinares 
~ Valorizar o estudo de determinados 
conteúdos programáticos 

SABE, 
Bibliotecas Escolares da 
RBC, Departamentos 
Curriculares 
Equipa da BE 

Comunidade escolar 
 

Exposições 
cedidas pelo 
SABE 
Cartaz de 
divulgação 

 Frequência da 
exposição 

Outubro  Visita guiada à Biblioteca  ~ dar a conhecer a organização e Professora bibliotecária Turmas do 5º ano   Observação 
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 Mês 
Internacional das 
Bibliotecas 
Escolares 
 

- Apresentação da Biblioteca: recursos e 
funcionamento da BE/CRE 
 
- Concurso “Um livro para um autor” 
 

funcionamento da BE 
~ Promover o gosto pela leitura 
~ Dar a conhecer diferentes obras e 
autores 
~ Desenvolver competências de 
pesquisa 

 
Professores de FC do 2º 
Ciclo 

direta 

 
BE 1ºCEB Norton 
de Matos 
 BE 1ºCEB Quinta 
das Flores 

Visita guiada à Biblioteca 
Apresentação da Biblioteca: recursos, 
funcionamento e fundo documental da 
BE/CRE 
 
 
 

 ~ Mostrar o funcionamento da BE/CRE 
(áreas funcionais, serviços, fundo 
documental, regulamento) 
~ Sensibilizar para a participação ativa 
nas várias atividades de dinamização a 
decorrer neste espaço 
~ Incentivar a uma eficaz utilização dos 
recursos e serviços da BE/CRE 

Professor bibliotecário Todos os alunos do 
1ºCEB 
EB1 Norton de 
Matos  
EB1 Quinta das 
Flores 
 

Fundo 
documental em 
diferentes 
suportes 
 
Guia do 
Utilizador 

 Observação 
direta 

18 de novembro Encontro com Professor Doutor 
Alexandre Aibéo 
 

  - desenvolver competências no âmbito 
da Astronomia - Luz; 
- incentivar o interesse pelo estudo da 
ciência; 
- incrementar a curiosidade científica; 
- Desenvolver a autonomia, o espírito 
crítico e a capacidade de decisão para 
uma realização individual e social. 

Área Disciplinar  de CFQ 
Equipa da BE 
 

Alunos do 8º ano das 
2 EB 2,3 

Cartazes Equipame
nto 
informáti
co 
 

Observação 
direta 

Janeiro 2014 Os Direitos Humanos 
 
Amnistia Internacional – Encontro com 
o Dr.  Daniel Olivieira 

  ~ Fomentar o espírito de tolerância e o 
respeito pela diferença 
~ fomentar valores de cidadania 

Área Disciplinar de EMRC 
Equipa da BE 
6ºano 

Comunidade 
Educativa 

Cartazes Equipame
nto 
informáti
co 

Observação 
direta 

Ao longo do ano Oficina de conservação e restauro de 
documentos livro 
 

 - Sensibilizar para o cuidado com o 
manuseamento do livro 
- Dotar o aluno de competências 
práticas na arte de encadernação e 
reparação de livros 
 
 

Prof. Alice Carvalho Aluno com PIT na BE Materiais 
específicos 

 Produto final 

Leitura e Literacias 

Ao longo do ano 
Provas - 14 e 15 
de janeiro de 
2014 

Plano Nacional de Leitura  
Concurso Nacional de Leitura 

aL
eR

+ 

~ desenvolver o gosto pela leitura 
~ dar a conhecer obras literárias 
~ incrementar o conhecimento de obras 
e escritores 

Equipa da BE/CRE 
Professores de Português 
(3º ciclo) 

Alunos do 3º Ciclo 2 obras 
selecionadas 
 Regulamento 

Impressã
o das 
provas da 
1ª Fase 

Adesão  
 
Resultados do 
CNL 



Calendarização Actividades 
 

Objetivos Dinamizadores Público-alvo Recursos Verbas Avaliação 
 

Agrupamento de Escolas Coimbra Sul  |  Plano de Atividades Biblioteca Escolar | 2013 / 2014         4 | 10 

A partir de 
janeiro 

Concurso de Leitura Coimbra Sul aLer+ 

 

~ desenvolver o gosto pela leitura 
~ dar a conhecer obras literárias 
~ incrementar o conhecimento de obras 
e escritores 

Equipa da BE/CRE 
Professores de Português 
(2º ciclo) 

Alunos do 2º Ciclo 2 obras 
selecionadas 
Regulamento 

Impressã
o das 
provas 
das 2 
Fases 

Adesão  
 
 

Ao longo do ano Plano Nacional de Leitura  
Leitura em Vai e Vem 
 

aL
eR

+ 

~ desenvolver o gosto pela leitura 
~ incrementar a integração da família  
~ propiciar requisição domiciliária 

Educadores de Infância 
Equipa da BE 

Crianças do JI 
Família 
 

Fundo 
documental 
itinerante  
Guia para os pais 
sobre a 
importância da 
leitura em família 

Materiais 
disponibil
izados  
pelo PNL 
 
 

Questionário 

Ao longo do ano Plano Nacional de Leitura  
Já sei ler 
Biblioteca Itinerante 
Leitura na sala de aula  
Hora do conto aL

eR
+ 

~ Apoiar as atividades desenvolvidas no 
âmbito da leitura e da produção escrita; 
~ Estimular o gosto pela leitura; 
~ Desenvolver o espírito crítico. 
~ Requisitar FD no final de semana 

Circulação de núcleos 
documentais, em regime 
de itinerância, pelos 
estabelecimentos de 
ensino Pré-Escolar e do 1º 
Ciclo 
Equipa da BE 

Alunos do Jardim de 
Infância e do 1º Ciclo 

Fundo 
documental 
resultante da 
aquisição de 
títulos 
recomendados 
pelo PNL 

Verba 
atribuída 
pelo PNL 

Questionário 

Ao longo do ano Plano Nacional de Leitura  
Leitura na sala de aula 
Leitura autónoma 
Leitura orientada 
 aL

eR
+ 

~ Apoiar as atividades desenvolvidas no 
âmbito da leitura e da produção escrita; 
~ Estimular o gosto pela leitura; 
~ Desenvolver o espírito crítico. 

Professores de LP 
Professores titulares de 
turma 
Equipa da BE 

Alunos dos 2º e 3º 
Ciclo 

Fundo 
documental 
resultante da 
aquisição de 
títulos 
recomendados 
pelo PNL 

Verba 
atribuída 
pelo PNL 
Fundo 
documen
tal 
existente 

Questionário 

Ao longo do ano 
 

Divulgação de novas aquisições 
Mostra de novos títulos em diferentes 
suportes 

 ~ Divulgar novos títulos 
~ Incentivar a utilização dos recursos e 
serviços da BE/CRE 

Equipa da BE/CRE 
 

Comunidade escolar 
do Agrupamento 
 

Fundo 
documental em 
vários suportes 
Blogue 

 Dados sobre 
requisição, do 
tipo de 
documentos  

Ao longo do ano 
 

Atualização do site html dos Projetos 
“Todos Juntos Podemos Ler”  e “Vamos 
conhecer a cidade”com atividades 
desenvolvidas  

 ~ dar a conhecer recursos digitais 
produzidos por alunos e professores  
~ Incentivar o gosto pela leitura em 
ambiente digital 
~ Incrementar o repositório de 
documentos produzidos 
~ dar a conhecer atividades realizadas  

Equipa da BE/CRE 
 

Comunidade 
educativa 

   

Ao longo do ano Atualização do Blogue  
Blogoteca da Alice – sugestão de 
leituras, de escritores, de concursos e 
de sites para leituras digitais, divulgação 
de atividades, difusão bibliográfica e 

aL
eR

+ 

~ Incentivar o gosto pela leitura em 
ambiente digital 
~ divulgar as atividades de leitura 
dinamizadas pela BE/CRE 
~ dinamizar o intercâmbio 

Equipa da BE 
 

Comunidade 
educativa 

  Levantamento de 
dados 
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listagem de páginas html. organizada 
por assuntos para apoio à atividade 
escolar.  
Participação dos alunos nas rubricas “Eu 
li” e “Os nossos Escritores” 

escola/família 

Ao longo do ano 
 

Leitor Top Mais 
As obras mais requisitadas/o leitor que 
mais leu 

aL
eR

+ 

~ Incentivar o gosto pela leitura 
~ Divulgar as obras mais requisitadas 
trimestralmente 
Divulgar os utilizadores que realizaram 
mais leituras domiciliárias 

Equipa da BE/CRE 
 

Alunos dos 2º e 3º 
Ciclos 

Fotocópias 
Divulgação no 
blogue dos três 
alunos 
vencedores no 
final do ano 
Prémio 

 Resultado do 
concurso 

A partir de 
janeiro 2014 

Concurso quinzenal “De acordo com o 
Acordo Ortográfico” – novo acordo 
ortográfico  

 

~Melhorar o conhecimento específico 
da língua 
~Despertar o interesse pela Língua 
Portuguesa 

Equipa de BE/CRE 
 

Alunos dos 2º e 3º 
Ciclos 

Cartaz 
de divulgação 
 
Regulamento 

 Resultado do 
concurso 

Dezembro  
9 a 13 de 
dezembro  
 

Feira do Livro nas BE dos 2º e 3º Ciclos 
aL

eR
+ 

~ Divulgar nomes e obras de autores 
portugueses e estrangeiros 
~ Facilitar o acesso a obras  
~ Desenvolver o gosto pela leitura 
~ Contribuir para a interação 
Escola/Meio 

Equipa de BE/CRE 
 

Comunidade escolar 
 
 

Equipamento 
informático 
Impressão 
Fotocópias 
Blogue 
 

 Aquisições e 
visitas 

3º Período Feira do Livro “Ler em Família” nas EB1 
Norton de Matos e Quinta das Flores 

 

~ Divulgar nomes e obras de autores 
portugueses e estrangeiros 
~ Facilitar o acesso a obras  
~ Desenvolver o gosto pela leitura 
~ Contribuir para a interação 
Escola/Meio 

Equipa de BE/CRE 
 
Associação de Pais 
 

Comunidade escolar 
 
 

Equipamento 
informático 
Impressão 
Fotocópias 
Blogue 
 

 Aquisições e 
visitas 

Ao longo do ano Jogos Matemáticos  ~ apoiar o projeto através da requisição 
dos jogos para preparação das provas a 
realizar, bem como a disponibilização 
do espaço na BE/CRE 

Área Disciplinar de 
Matemática 
Equipa da BE/CRE EMAG 

Alunos do 2º e 3º 
Ciclos 
Polo MAG 
 

Cartazes  
Jogos e 
regulamentos 

 Adesão à 
atividade 
 
 

janeiro de 2014 A ler e a contar na Biblioteca Escolar – 
Itinerância pelo 1º ciclo –Itinerância 
com João Manuel Ribeiro, Maria da 
Conceição Vicente e José António 
Franco 

 ~ incentivar o gosto pela leitura e pela 
escrita 
~ conhecer o autor através da sua 
biografia e obra 

Equipa da BE/CRE 
 

Alunos do 1º ciclo 
 

Obras dos 
autores 
Equipamento 
multimédia 
Cartaz de  
divulgação 

 Questionário 
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12 de novembro Mundo Brilhante: 
Sessão sobre a obra “O cavaleiro da 
Dinamarca” de Sophia de Mello Breyner 
Andresen 

aL
eR

+ 

- sensibilizar para a leitura da obra “O 
cavaleiro da Dinamarca” de Sophia de 
Mello Breyner Andresen  
- fomentar o gosto e interesse pela 
leitura 
- sensibilizar para os valores simbólicos 
suscitados pelas obras 
- sensibilizar para os valores da 
cidadania 
- desenvolver o sentido estético e a 
criatividade 

Equipa da BE 
 
Prof. de Português do 7º 
ano 

Alunos do 7º ano 
3 sessões 

Obras dos 
autores 
Equipamento 
multimédia 
Cartaz de  
divulgação 

2 € por 
aluno 

Questionário 

12 de novembro Mundo Brilhante: 
Sessão sobre a obra “o Fantasma de 
Canterville” de Oscar Wilde 

aL
eR

+ 

- sensibilizar para a leitura da obra “O 
Fantasma de Canterville” de Oscar 
Wilde  
- incentivar o gosto e interesse pela 
leitura 
- sensibilizar para os valores simbólicos 
suscitados pelas obras 
- desenvolver o sentido estético e a 
criatividade 

Equipa da BE 
 
Prof. de Português do 9º 
ano 

Alunos do 9º ano 
3 sessões 

Obras dos 
autores 
Equipamento 
multimédia 
Cartaz de  
divulgação 

2 € por 
aluno 

Questionário 

20 de fevereiro Encontro com a escritora e desportista 
Elisabete Jacinto 
 
(atividade desenvolvida na Escola Básica e Secundária 
Quinta das Flores) 

 

aL
eR

+ 

~ incentivar o gosto pela leitura e pela 
escrita 
~ Motivar para a descoberta de outros 
países, culturas e desportos 
~ Sensibilizar para os valores 

Equipa da BE  
Professores de LP, 
Educação Física do 7º ano 
 

Alunos do 7º Ano 
 

Cartaz de 
divulgação 
Obras da autora 

 Adesão à 
atividade 
 

20 de fevereiro Encontro com o ilustrador Hugo Teixeira 

 

- Incentivar o gosto e interesse pela 
leitura 
- Motivar para o prazer da escrita 
- Desenvolver o sentido estético 

Equipa da BE 
Professores de EV 

Alunos do 6º Ano 
 

Cartaz de 
divulgação 
Equipamento 
multimédia 
Obras do autor 

 Questionário 

7 de março Encontro com a escritora Sónia Louro 

 

- Incentivar o gosto e interesse pela 
leitura 
- Motivar para o prazer da escrita 
- Conhecer a vida de Aristides de Sousa 
Mendes 

Equipa da BE 
 
Prof. de Português do 9º 
ano 

Alunos do 9º ano 
Da EB 2,3 de Ceira 

Cartaz de 
divulgação 
Obras da autora 
Equipamento 
multimédia 

 Questionário 

2º Período 
 
 
 

Encontro com o escritor José António 
Franco 

aL
eR

+ 

~ incentivar o gosto e o interesse pela 
leitura e pela escrita 
~ conhecer o autor através da sua 
biografia e obra 
~ Motivar para o prazer da escrita 

Equipa da BE 
Educadoras 

JI de Ceira  
JI de Quinta das 
Flores 
 

Cartaz de 
divulgação 
Equipamento 
multimédia 
Obras do autor 

 Adesão à 
atividade 
 

 Encontro com o escritor  a definir  ~ incentivar o gosto e o interesse pela 
leitura e pela escrita 

Equipa da BE 
 

Alunos do 5º ano Cartaz de 
divulgação 

 Questionário 
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~ conhecer o autor através da sua 
biografia e obra 
~ Motivar para o prazer da escrita 

Equipamento 
multimédia 
Obras do autor 

abril/maio  Mundo Brilhante: 
Sessão de sensibilização para a leitura 

aL
eR

+ 

~ incentivar o gosto pela leitura e pela 
escrita no género poético 
~ Motivar para o prazer da escrita 
 

Equipa da BE 
 Professores de Português 
dos vários ciclos da EB 2,3 
de Ceira 

Todos os anos de 
escolaridade 

Cartaz de 
divulgação 
Equipamento 
multimédia 

2 € por 
aluno 

 

abril/maio Mundo Brilhante: 
Sessão de sensibilização para o texto 
poético aL

eR
+ 

~ incentivar o gosto e o interesse pela 
leitura e pela escrita 
- desenvolver o sentido estético e a 
criatividade 

Equipa da BE 
 
Prof. de Português do 9º 
ano 

Alunos do 8º ano Cartaz de 
divulgação 
Equipamento 
multimédia 

2 € por 
aluno 

Questionário 

2º Período 
5ª feira 9:30-
11:30 
 

Encontro com a escritora Vanda Furtado 
Marques 

aL
eR

+ 

~ incentivar o gosto e o interesse pela 
leitura através da obra “O Amor de 
Pedro e Inês” 
~ conhecer a autora através da sua obra 
e biografia 

PB 
CRTIC-Coimbra 
Mosteiro de Santa Clara a 
Velha 

Alunos do Projeto 
“Todos Juntos 
Podemos Ler” 
 

Cartaz de 
divulgação 
Equipamento 
multimédia 
Obras da autora  

 Questionário 

Março 
Semana da 
leitura 

V Concurso de Caligrafia/I Concurso de 
Caligrafia 
 

 ~ Desenvolver a boa apresentação do 
texto escrito 
~ Valorizar a componente estética na 
produção escrita. 
~Desenvolver a correção ortográfica 
~Desenvolver a capacidade de 
concentração 

Equipa da BE/CRE 
 
Professores de LP, 
professores titulares de 
turma, professores de 
Estudo Acompanhado 

Alunos dos 3º e 4º 
anos do 1º CEB e 
alunos do 2º Ciclo 

Cartaz de 
divulgação 
 
Regulamento 
 
Fotocópias 

 Adesão dos 
alunos 
 
Resultados do 
concurso 
 

Março 
Semana da 
Leitura 

Concurso de Leitura Expressiva 

aL
eR + 

~ desenvolver o gosto pela leitura 
~ desenvolver a competência de leitura 
em voz alta 

Equipa da BE/CRE 
 

Turmas participantes 
2º e 3º Ciclos 

Cartaz de 
divulgação 
 

 Resultado do 
concurso 
 

Ao longo do ano - 
início no dia 30 
de Novembro 

EntreContos – Apresentação de leituras 
realizadas pelos alunos na disciplina de 
LP ou em casa a serem partilhadas na 
Biblioteca, orientadas pela professora 
de LP e PB 

aL
eR

+ 

~ Divulgar nomes e obras de autores 
portugueses e estrangeiros 
~ Desenvolver o gosto pela leitura 
~ Estimular a criatividade e a 
imaginação 

Turmas de LP e 
professores envolvidos  
 

Turmas participantes 
2º e 3º Ciclos 

Equipamento 
informático 
Impressão 
Fotocópias 

 Adesão à 
atividade 

Ao longo do ano Apanhados a Ler – captação de imagens 
de elementos da comunidade educativa 
a ler 

aL
eR + 

~ incentivar o gosto pela leitura 
~ dar a conhecer os interesses de leitura 
 

Equipa da BE/CRE 
Voluntários – Polo MAG 

Comunidade 
educativa 

Impressão de 
fotografias 
vídeos 

 Adesão à 
actividade 

Ao longo do ano 
 

 “Sempre aLeR+” - Placar no bloco A 
com sugestões de leitura, atividades 
programadas na BE e fotografias com 
elementos da comunidade educativa a 
ler…sempre + 

 

 ~dar a conhecer a toda comunidade 
educativas atividades decorrentes do 
Projeto aLeR+ 
~ fomentar a leitura em toda a escola 
~ envolver a comunidade educativa nas 
atividades 

Equipa da BE/CRE- Polo 
MAG 
 
Equipa aLeR+ 
 
Comunidade educativa 

Comunidade escolar 
do Agrupamento 
 

Equipamento 
informático 
Impressão 
Fotocópias 
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Projetos, Parcerias e Atividades Livres e de Abertura à Comunidade 
1ª Fase – out. a 28 
de fev. 
2ª fase – até 7 de 
março 

Dia Mundial da Poesia 
Concurso de Poesia – Há poesia na escola  

 ~ incentivar o gosto pela leitura e pela 
escrita 
~ colaborar com as atividades propostas pelo 
SABE|RBC 

Professores do 1º, 2º e 3º 
Ciclos 
Equipa da BE/CRE 
SABE | BMC |RBC 

Alunos dos 1º, 2º e 3º 
Ciclos 
 

  Resultado do 
concurso 

1ª Fase – out. a 
28 de fev. 
2ª fase – até 7 de 
março 

Concurso de escrita livre “A 
Liberdade…formas de sentir” 

 ~ incentivar o gosto pela leitura e pela 
escrita 
~ colaborar com as atividades propostas pelo 
SABE|RBC 

Equipa de BE/CRE 
Professores do 1º, 2º e 3º 
Ciclos 

Turmas participantes 
dos vários ciclos 

   

1ª Fase – out. a 
28 de fev. 
2ª fase – até 7 de 
março 

Concurso de Fotografia “A 
Liberdade…formas de ver” 

 ~ sensibilizar para a expressão artística 
~ desenvolver técnicas fotográficas 
~ desenvolver o espírito crítico 

Equipa de BE/CRE 
Professores do 1º, 2º e 3º 
Ciclos 

Turmas participantes 
dos vários ciclos 

   

3 º Período Visita à Biblioteca Municipal de Coimbra  - Incentivar o gosto e interesse pelos 
livros e a leitura 
- Sensibilizar para a organização e 
funcionamento de uma biblioteca 

Equipa da BE 
 
Prof. de Formação Cívica 

Alunos do 8º ano   Reflexão em sala 
de aula 

Abril “Liberdade…formas de ver, sentir e 
interpretar” – Exposição na BMC 

aL
eR

+ 
- Incentivar o gosto e interesse pela 
leitura 
- Desenvolver o sentido estético 

SABE|RBC 
Equipa da BE  
Profs participantes 

Turmas participantes   Adesão e 
participação na 
atividade 
 

Ao longo do ano Parcerias estabelecidas com a 
Associação de Pais  

aL
eR + 

~ incentivar a cooperação da AP com a 
comunidade escolar 
 

Associação de Pais 
Equipa da BE 

Comunidade 
educativa 

  Adesão à 
actividade 

Ao longo do ano Empréstimo interbibliotecário entre as 
escolas da Rede de Bibliotecas de 
Coimbra 

aL
eR

+ 

~ Alargar o empréstimo 
interbibliotecário a outras escolas da 
Rede de Bibliotecas de Coimbra de 
modo a responder a solicitação do 
currículo escolar 

Equipa da BE BMC RBC Comunidade escolar 
 

Requisições   Requisições 
efectuadas 

Ao longo do ano “Leituras da Alice”  
Postos de Oferta de Leitura 
"Vou...também ler!" na zona geográfica 
envolvente às escolas do agrupamento  aL

eR
+ 

~ divulgar a literatura portuguesa e 
estrangeira  
~ promover o gosto pela leitura 
~ proporcionar momentos de 
interacção com a comunidade 
envolvente 

Equipa de BE/CRE 
Turmas participantes dos 
vários ciclos 

Comunidade escolar  
Comunidade 
educativa 
 

Textos 
Impressões 
 
Recipientes para 
as ofertas 

 Adesão à 
actividade 

outubro 
12 a 16 
 

Semana da Alimentação  
Mostra bibliográfica sobre o tema 
Leitura de poesias sobre a temática para 
as turmas do 5ºAno 
 

 ~ Sensibilizar para a importância de 
uma alimentação saudável 
~ Conhecer os riscos de uma 
alimentação incorrecta 
~ Sensibilizar para a estética 

Departamento de Ciências 
Naturais 
Equipa da BE/CRE Projeto 
“PESES” 

Turmas do 2º ciclo 
 
!ºCEB Areeiro e 
Quinta das Flores 

Fundo 
documental 
Blogue 

 Adesão e 
participação na 
actividade 

Ao longo do ano PESES  ~ contribuir para a promoção de uma 
vida saudável 

Equipa PESES 
Equipa de BE/CRE 

Comunidade Escolar Fundo 
documental 

 Observação 
directa 
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~ apoiar atividades neste âmbito   
Ao longo do ano Eco-Escolas 

aL
eR

+ 

~ contribuir para acções relativas à 
Educação Ambiental e Cidadania 
~ adquirir fundo documental sobre 
essas temáticas 
~ promover a reutilização de manuais 
escolares  
~ leitura de poesia sobre protecção do 
meio ambiente 

Equipa Eco-Escolas 
 
Equipa de BE/CRE 
 

Comunidade Escolar Fundo 
documental 

 Observação 
directa 
 

Ao longo do ano Projeto SOBE “Saúde Oral nas 
Bibliotecas Escolares” 

 

~Promover hábitos de higiene oral 
~Desenvolver hábitos de pesquisa 
documental 
~Divulgação de obras literárias e 
documentação sobre o tema 

Equipa da BE 
Turmas dos 3º e 4º anos 
Técnicos do Centro de 
Saúde Norton de Matos 

Alunos dos 3º e 4º 
anos e respetivas 
famílias 

Fundo 
documental 
Kit do Projeto 
SOBE 

 Observação 
direta  

outubro/dezembr
o 

Concurso Postal de Natal  
“Vamos viver o Natal” 
 
 
 

 ~ Sensibilizar os alunos para a 
expressão artística 
~ desenvolver a criatividade e o sentido 
estético 
 

Educadores e professores 
dos JI, 1º, 2º  e 3º Ciclos 
SABE|RBC 
Equipa da BE 

Alunos dos JI, 1º, 2º  
e 3º Ciclos 
 
 

Recursos 
informáticos; 
Cartazes 
Blogue 
 

 Adesão e 
participação na 
actividade 
Resultados do 
concurso 

Março 
19 

Encontro com o escritor João Manuel 
Ribeiro na BMC  
 

aL
eR + 

Equipa da BE  
 
BMC 

SABE|RBC 
 

3º ciclo – turma a 
designar 

Obras do autor  Observação 
direta 

2º Período IV/I Concurso de Fotografia “Sempre a 
Ler +” 
 

aL
eR

+ 

~ sensibilizar para a expressão artística 
~ desenvolver técnicas fotográficas 
~ desenvolver o espírito crítico 

Departamento de EVT 
(Manuel Fresco) 
Equipa da BE/CRE 
Comunidade Educativa  

Comunidade 
educativa 

Equipamento  
fotográfico, 
informático e de   
Impressão 
Blogue 

 Adesão e 
participação na 
actividade 
Resultados 

Ao longo do ano Projeto Todos Juntos Podemos Ler| 
Vamos conhecer a cidade 
2º ano do projeto  
 
 
 

aL
eR

+ 

 ~ dotar a escola de um fundo 
documental em vários suportes 
adequado aos alunos com necessidades 
educativas especiais 
~ constituir conjuntos documentais por 
assuntos 
~ contribuir para a diversificação das 
situações de aprendizagem 

CRTIC , Educação Especial 
e BE/CRE 
ESCOLAS | PARCERIAS RBC 

Crianças com 
necessidades 
educativas especiais 

Exemplares de 
obras , software 
específico, 
computadores 
portáteis 

PNL | 
Projeto 

Requisições  
Atividades 
realizadas 

Ao longo do ano Meo kanal –  Colaboração da BE na 
grelha de programação 

 

~ promover o gosto pela leitura e o 
conhecimento de 
escritores/realizadores 
~ divulgar actividades da BE 
~ dar a conhecer propostas e novas 
aquisições da BE 

Comunidade educativa Comunidade em 
geral 

  Adesão às 
actividades 
propostas 
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Ao longo do ano, 
de acordo com o 
plano de 
atividades 
concelhio 

Rede de Bibliotecas de Coimbra 
 - Participação nas reuniões e comissões 
técnicas do Grupo de Trabalho 
Concelhio 
 
 

 

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

 
Coordenadoras SABE e 
RBE 

pb   De acordo com o 
plano de trabalho 
concelhio 

Gestão da BE/CRE 

Ao longo do ano 
 

Fundo Documental: 
~ Avaliação da Coleção em função dos 
Utilizadores, através do levantamento 
do nº de documentos por assuntos e 
suportes  
~ Seleção 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  
~ Incrementar e melhorar o fundo 
documental 
~ Adequar o fundo documental aos 
utilizadores 
~ Adquirir títulos, tendo em conta as 
sugestões professores das Áreas 
Disciplinares, dos alunos e 
Encarregados de Educação. 

Equipa da BE/CRE Comunidade escolar 
do Agrupamento 
 

Documentos 
adquiridos 
 
Propostas dos 
diferentes Ciclos 
 
Opiniões dos 
utilizadores 

 Observação 
direta 
 
Requisições 
efetuadas 

Ao longo do ano 
 

Tratamento documental  ~ Organizar a documentação existente 
~ Realizar o tratamento técnico do 
fundo documental (registo, 
catalogação, classificação, indexação) 
~ Informatizar o fundo documental 
~ Difundir o fundo documental 
~ Incrementar o acesso a informação 
em vários suportes 

Equipa da BE/CRE Comunidade escolar 
do Agrupamento 
 

Equipamento 
informático, 
Impressão de 
etiquetas 
Documentos 
reguladores 
Blogue 

 Atualização dos 
dados 

Ao longo do ano 
 

Gestão da ocupação dos diferentes 
espaços funcionais e equipamentos da 
BE/CRE 

 ~ otimizar os diferentes espaços e 
equipamentos da BE/CRE 

Equipa da BE/CRE 
Auxiliar de Ação Educativa 

Comunidade escolar 
do Agrupamento 

Espaço 
Equipamentos 

 Observação 
direta 
Estatística 

Ao longo do ano Avaliação da BE/CRE 
Elaboração de instrumentos de recolha 
de informação sobre o funcionamento 
da BE | Domínios B/D 

 ~ Avaliar o trabalho desenvolvido pela 
BE/CRE 
~ Melhorar o perfil de desempenho da 
BE/CRE 

Equipa da BE/CRE Comunidade escolar 
do Agrupamento 

Equipamento 
informático 
Documentos 
reguladores 

 Questionários 
Registos de 
observação 

 


