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1 - Reforçar a integração da BE no 
funcionamento global do 
agrupamento. 
 
 
Realização de contactos com os 
coordenadores dos departamentos 
curriculares e coordenadores de 
ciclo. 
 

Ao longo do ano 

 

● Contribuir para uma integração plena 
da BE nos documentos e nas dinâmicas 
das estruturas de coordenação 
educativa e supervisão pedagógica 
● Tornar possível a plena utilização do 
espaço e dos recursos pedagógicos 
existentes nas BE’s 
● Promover a articulação entre os 
departamentos e as bibliotecas 
escolares. 

Fernando 
Magalhães 

 
Maria de Deus 

 

 
Direção 

Executiva 
 

Departamentos 
Curriculares  

 
Grupos 

Disciplinares 
 

Coordenações 
de Ciclo 

 
 
 

Comunidade 
Educativa 

BE’s AEM 

Internet 
Consumíveis 

vários 
 

5 € 

2 - Vamos à Biblioteca   
 
Apresentação da BE/CRE, 
abrangendo todos os alunos novos 
nas escolas, com 
distribuição/análise de um guião de 
utilizador   
 

Setembro 
 

● Divulgação dos princípios básicos de 
funcionamento e serviços prestados 
pelas BE’s 
● Promover a alfabetização funcional 
dos utentes 
● Promover a cooperação, o espírito de 
entreajuda e o respeito pelas normas e 
regras instituídas 
● Possibilitar a plena utilização do 
espaço e dos recursos pedagógicos 
existentes nas BE’s. 
 

 
 

Fernando 
Magalhães 

 
Maria de Deus 

 
 

Professores 
 

A.O. das BE’s 

Todos os 
alunos 

novos das 
Escolas 

BE’s AEM 

Guia do 
Utilizador 

Computador 
Consumíveis 

vários 
 

5 € 

 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES    
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3 - Formação de Utilizadores 
 
Realização de sessões, na BE, sobre 
a CDU, Cotas e Catálogo online 
 

2º Período 

● Promover a melhoria da literacia nas 
áreas da biblioteconomia e da 
informação 

Fernando 
Magalhães 

 
Maria de Deus 

Professores 
 

A.O. das BE’s 
5.º Ano 

 
DLDM – 5.º 

Ano 
 

TANGIL – 5.º 
Ano 

Consumíveis 
vários 

 
5 € 

4 - Apoio aos utilizadores 
 
Apoio aos alunos, individualmente 
ou em grupo, na 
pesquisa/seleção/organização e 
avaliação da informação em 
diferentes suportes 
 
Aplicação do Referencial “Aprender com a 
Biblioteca Escolar”-  Literacia da Informação 

 
Ao longo do ano 

● Estimular a utilização da Internet 
como fonte de informação 
● Contribuir para a implementação do 
Projeto Educativo e do Plano Anual de 
Atividades 
● Motivar os alunos para o estudo, o 
trabalho de investigação e a pesquisa 
● Desenvolver competências de 
pesquisa e de utilização da Biblioteca 
Escolar 
 

 
Equipa 

Coordenadora 
 

Prof. Colaboradores 

 
A.O. das BE’s 

 

Comunidade 
Educativa 

BE’s AEM 

Documentos 
em 

diferentes 
suportes 

Equipament
o 

informático 
 

5 € 

5 – Cooperando com os 
Departamentos Curriculares 
 
Colaboração com os 
Departamentos e Grupos 
Disciplinares na divulgação e/ou 
dinamização das suas atividades 
  

Ao longo do ano 

● Contribuir para a implementação do 
Projeto Educativo e Plano Anual de 
Atividades do agrupamento de escolas 

Equipa 
Coordenadora 

 
Prof. Colaboradores 

A.O. das BE’s 
Comunidade 

Educativa 
BE’s AEM 

Expositores 
Consumíveis 

vários 
 

30 € 

6 - Biblioteca Online 
 
 Atualização da hiperligação da 
biblioteca escolar online, no portal 
do agrupamento 
 

Ao longo do Ano 

●  Divulgar, online, a biblioteca escolar, 
assim como algumas das atividades 
desenvolvidas 
● Incentivar a leitura em ambientes 
digitais 
● Divulgar atividades desenvolvidas na 
escola. 

 
Equipa 

Coordenadora 
 

Prof. Colaboradores 
 

 

 
 

A.O. das BE’s 
 
 

Comunidade 
Educativa 

BE’s AEM 

Internet 
Computador 

 
15 € 



 
 

7 - Literacia da Informação + 

 

Elaboração e atualização de 
Docs/Guiões de apoio ao 
desenvolvimento das competências 
no âmbito da literacia da 
informação. 
 
Aplicação do Referencial “Aprender com a 
Biblioteca Escolar” - Literacia da Informação 

 
Ao longo do Ano 

 

 
● Promover o desenvolvimento das 
competências no âmbito da literacia da 
informação. 
 ● Desenvolver, nos alunos, 
competências e hábitos de trabalho 
baseados na consulta, tratamento e 
produção de informação, tais como: 
selecionar, analisar, criticar e utilizar 
documentos; 
● Incentivar a realização de trabalhos de 
investigação 
● Promover o sucesso escolar 

Equipa 
Coordenadora 

 
Prof. Colaboradores 

A.O. das BE’s 
Comunidade 

Educativa 
BE’s AEM 

Internet 
Computador 

 
5 € 

 

8 - Mais Consciência na Educação 

 

Sessões focalizadas  no 
desenvolvimento das linguagens 
corporal, intrapessoal, interpessoal 
e emocional, promovendo a calma, 
a atenção, a concentração, a 
imaginação e a criatividade. 
Qualquer sessão funciona como 
um apoio à aprendizagem. 
 
 

Ao longo do Ano 
 
 

● Promover a criatividade; 
● Facilitar processos de reflexão e 
autoconhecimento; 
●Explorar linguagens diversificadas e 
desenvolver a sensibilidade estética  
(escrita, leitura, pintura, desenho, 
dramatização, expressão corporal, 
música…);  
● Promover o bem-estar e um 
relacionamento interpessoal 
harmonioso; 
● Promover a autodisciplina e o 
equilíbrio físico, mental e emocional; 
● Facilitar um estado de presença, com 
atenção plena. 
 
 
 

 

Maria de Deus  
 
 

Projeto “Educação 
para a Saúde” 

A.O. das BE’s 

Crianças 
Pré-escolar 

 
Turmas 

aderentes 
dos outros 
níveis de 
ensino 

 

 
BE’s AEM 

Papel, 
figuras para 
colorir, lápis 
de cor, 
esteiras. 
 

40 € 



 

9 - Navega em Segurança 

"Juntos por uma Internet melhor". 

Comemoração do dia da internet 
segura  
Aplicação do referencial “Aprender com a 
Biblioteca Escolar” - Literacia dos média 
 

fevereiro de 2022 

 

 Consciencializar os alunos e  para as 
potencialidades e para os perigos da 
internet. 

 Dinamizar ações de sensibilização 
para a promoção de uma utilização 
mais segura da internet. 

Fernando 
Magalhães 

 
Carmo Pereira 

 
Grupo de 

Informática 

Equipa da 
biblioteca 

 
Professores do 

grupo de 
informática  

Comunidade 
Educativa 

 TANGIL 
 

DLDM 

 
Computador 

e 
consumíveis 

vários 
 

 10€ 

  

10 – “Fernando (Que) Pessoas” 

Assistir a um espectáculo sobre 

Fernando Pessoa no Cineteatro 

João Verde. 

26 de Outubro 

 
 
● Divulgação da vida e obra de Fernando 
Pessoa. 
● Envolver o público adolescente na 
complexidade da obra pessoana.  

Fernando 
Magalhães 

 
Maria de Deus 

 
Biblioteca 
Municipal 

Professores do 
grupo de 

Português 

Alunos do 
Secundário 

Cineteatro 
João Verde 

 
consumíveis 

vários 
 

 10€ 
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11 - Empréstimo domiciliário e 
escolar 
 
Disponibilizar fundo documental 
para a sala de aula e domicílio 
 

Ao longo do Ano 

● Disponibilizar o fundo documental 
para requisição domiciliária 
● Promover a leitura fazendo uma 
correta gestão dos empréstimos 
● Fazer o registo de todos os 
empréstimos, em impressos próprios, 
para controlo do fundo documental e 
para tratamento estatístico. 

 
Fernando 

Magalhães 
 

Maria de Deus 
 

JPG/Tangil – Equipa 
 
 

 
 

A.O. das BE’s 
 
 

Comunidade 
Educativa 

BE’s AEM 

Fundo 
documental 

Folhas de 
registo 

 
Consumíveis 

vários 
 

50 € 

12 - Vida e Obra de Autores 
 
Exposições biobibliográficas de 
escritores, ilustradores, pintores, 
escultores, etc. 

Ao longo do Ano 

● Dar a conhecer biografias e 
bibliografias de autores 
●  Divulgar o fundo documental da BE 
● Dinamizar o espaço da BE com 
atividades culturais. 
 

ESM – Paula 
 

DLDM – Cândida 
 

Tangil/JPG - Equipa 

A.O. das BE’s 
Comunidade 

Educativa 

 
ESM 

 
DLDM 

 
TANGIL 

 
JPG 

Computador 
Consumíveis 

vários 
 

40 € 



 
 
13 – Hora do Conto e Outras 
Leituras 
 

Leitura e exploração de contos de 
forma interativa na BE pelo 
professor bibliotecário. 
 

Aplicação do Referencial “Aprender com a 
Biblioteca Escolar” . Literacia da Leitura. 
 

Ao longo do ano 
 
 

• Desenvolver a competência leitora da 
criança; 
• Desenvolver nos alunos o gosto por 
ouvir e ler histórias; 
• Promover a leitura assumindo-a como 
fator de desenvolvimento individual e 
social. 

Fernando 
Magalhães 

 
Maria de Deus 

 
JPG/Tangil – Equipa 

Educadoras e 
Professores do 

1.º CEB 
 

 
1º CEB 

 
 

PIAS 
 

MAZEDO 
 

J.P.G. 
 

TANGIL 

Consumíveis 
Vários 

 
20 € 

 
14 - Programa “A Turma vai à BE” 
 
Os alunos são acompanhados por 
um docente em horário letivo à BE, 
para requisição de livros/leitura 
orientada ou recreativa. 
 

Ao longo do Ano 
 

● Promover a leitura incentivando o 
empréstimo domiciliário 

Fernando 
Magalhães 

 
Maria de Deus 

 
Tangil/JPG – Equipa 

A.O. das BE’s 
 

Professores de 
Cidadania 

2º CEB 
 

3º CEB 
 

SEC. 
 

 
 

Turmas 
aderentes 

 
 

Consumíveis 
vários 

 
5 € 

 
 
15- Um Momento a Ler 
 
Dar início à atividade letiva do dia 
com um momento de leitura 
 
Aplicação do Referencial “Aprender com a 
Biblioteca Escolar” . Literacia da Leitura. 
 

Ao longo do ano 
 

 
● Proporcionar o contacto com o livro. 
● Fomentar o gosto pela leitura. 
● Desenvolver competências de leitura. 
 

Fernando 
Magalhães  

 
Maria de Deus 

 
Prof. Titulares de 
Turma/prof. De 

Português 

Professores das 
turmas 

Comunidade 
Educativa 

Turmas 
aderentes 

Consumíveis 
vários 

 
10 € 



 
 
16 - “Partilhando …” 
 
Publicação de criações diversas 
realizadas por elementos da 
comunidade educativa no Blogue 
das BE’s, na secção Arte e Criação 
literária e no Boletim Informativo 
 
Aplicação do Referencial “Aprender com a 
Biblioteca Escolar” . Literacia dos média. 

 
Ao longo do ano 

 
 

 

● Expressar ideias e sentimentos 
provocados pela leitura de um texto 
literário 
● Partilhar experiências de leitura 
autónoma 
● Usar diversas ferramentas digitais para 
expressar experiências de leitura 
● Apresentar e procurar informações em 
várias fontes. 

ESM – Neusa/Filipe  

DLDM - 
Rosa/Margarida  
Pias - Magalhães 

Tangil/JPG/Mazedo – 
Deus/Equipa 

 

Prof. Titulares – 1º 

CEB (turmas aderentes) 
Prof. de Português 

– 2º/3º CEB/Sec. 
(turmas aderentes) 

A.O. das BE’s 
Professores de 

Português 

1º CEB – 
2º,3º e 4º 

anos 
 

2º CEB 
 

3.º CEB 
 

SEC 

BE’s AEM 
 

Salas de aula 
 

Domicilio 

Computador 
Consumíveis 

vários 
Fundo 

documental 
da BE 

 
20 € 

17 - Os livros viajam para a sala de 
aula 
 
Seleção de conjuntos de livros a 
explorar em contexto de sala de 
aula 
 

Ao longo do ano 
 

 
● Promover o gosto pela leitura;  
● Divulgar livros, autores e ilustradores 
diversos. 
● Expressar ideias e sentimentos 
provocados pela leitura de um texto 
literário 
● Partilhar experiências de leitura 
autónoma 
● Usar diversas ferramentas digitais para 
expressar experiências de leitura 
● Participar no blogue “Os Meus Livros” 
 
 
 
 
 

Fernando 
Magalhães 

 
Maria de Deus 

Educadoras  
 

Professoras do 
1º CEB -1.º Ano 

Crianças 
Pré-escolar 

 
1º CEB   

 
 
 

PIAS 
 

MAZEDO 
 

J.P.G. 
 

TANGIL 

Consumíveis 
Vários 

 
20 € 



 
18 - Blogue “Os Meus Livros” 
 
Análise e publicação dos artigos 
produzidos pelos alunos e pela 
restante comunidade educativa, 
acerca de livros lidos e de assuntos 
relacionados com escritores/livros. 
 
 
 
 

Ao longo do ano 

 
 
● Promover o gosto pela leitura e pela 
escrita 
● Divulgar novas publicações 
● Promover o livro como objeto de 
informação, formação e partilha 
● Dinamizar o intercâmbio 
escola/família 
● Conhecer os princípios e os 
procedimentos implicados na 
construção de uma notícia 
● Pesquisar e usar informação para 
comunicar 
● Criar um produto mediático para 
apresentar 
● Ampliar o conhecimento no âmbito 
das novas tecnologias da Informação e 
Comunicação 
 
 

Fernando 

Magalhães 

Maria de Deus  

Helena Magalhães 

Carmo Pereira 

 

Professores, 
alunos 

participantes 

Comunidade 
Educativa 

 
BE’s AEM 

 
Internet 

Pc 
Fundo 

documental 
 

5 € 

 
 
 
19 - Leitor TOP Mais 
 
Atribuição de um prémio e de um 
diploma ao melhor leitor do ano 
 

Final do ano letivo 
 
 
 
 

● Promover o gosto pela leitura; 
● Promover a autonomia na construção 
do saber; 
● Fazer perceber ao aluno, de uma 
forma indireta, que a leitura é 
formadora do nosso ser.  

Fernando 
Magalhães 

 
Maria de Deus 

A.O. das BE’s 
Comunidad
e Educativa 

BE’s AEM 

Cartazes 
Diplomas 
Portal da 

Escola 
Consumíveis 

vários 
130 € 



C
 - P

ro
jeto

s e
 P

arcerias 

20 - Projeto “PNL na Escola”  
 
 
Dia Internacional das Bibliotecas 
Escolares (DIBES) 
 
Concurso Nacional de Leitura (CNL)  
 
 Concurso Faça lá um Poema (FLP) 
 
Semana da Leitura: 
– Feira do Livro 
– Encontros com autores 
- Exposições diversas 
- Concursos 
- Entrega de prémios e diplomas 
 

Ao longo do ano 
  

● Promover o gosto pela leitura e pela 
escrita 
 
● Proporcionar o desenvolvimento da 
criatividade e de competências pessoais 
e sociais 
 
● Colaborar com o grupo disciplinar de 
Português na dinamização de atividades 
de promoção da leitura 
 
● Divulgar novas publicações 
 
● Promover o livro como objeto de 
informação, formação e partilha 
 
● Estimular, nas crianças e nos jovens, o 
prazer de ler, intensificando o contacto 
com o livro e a leitura na escola, 
designadamente nas salas de aula, nas 
bibliotecas e na família 
 

 

DIBES - ESM/DLDM  
Magalhães/Deus/Filipe/ 
Helena 
 

DIBES - JPG/Tangil 
Equipa 
 

CNL – ESM (Sec.) 

Neusa 
 

CNL – DLDM/ESM 
(3º CEB) – 
Fernanda/Cândida 
 

CNL – DLDM - 2º CEB  

Rosa 
 

CNL – Tangil (2º/3º 

CEB) – Deus/Equipa 
 

CNL – 1º CEB – 
Magalhães/Deus/Equipa 

FLP – ESM (3.º 

CEB/Sec) – Anselmo 
 

FLP – DLDM - (2.º 

CEB/3.º CEB) – 
Margarida 
 

FLP – Tangil - 
(1.º/2.º/3.º CEB) - 
Deus/Equipa 
 

FLP -1.º CEB – 

Magalhães/ 
Deus/Equipa. (JPG) 
 

E. c/ Autor – 
BE/BM  
Magalhães/Deus 
 

Exposições  
Departamentos 

Semana da Leitura 
–Equipa/profs colab. 

 
Departamentos 

Curriculares 
 

A.O. das BE’s 
 
 
 

Comunidade 
Educativa 

 
Espaços 

Comuns das 
Escolas e 

 
BE’s AEM 

 
PNL 

Internet 
Livros 

Cartazes 
Consumíveis 

vários 
 
 
 
 

100 € 



21 - Projeto SOBE + 
Desenvolvimento de ações de 
promoção da leitura, do saber e da 
saúde, dirigidas às crianças e 
jovens, no enfoque do Programa 
Nacional de Promoção da Saúde 
Oral (PNPSO).   
 

Ao longo do ano 

● Contribuir para a criação de hábitos de 
vida saudáveis 
● Desenvolver competências no âmbito 
da literacia da saúde oral nos alunos 
● Promover a melhoria da literacia em 
saúde, a saúde em geral e a prevenção 
da doença. 

Projeto “Educação 
para a Saúde” 
 

Fernando Magalhães 
 

Maria de Deus 
 

Centro de Saúde de 
Monção – Enf.ª 
Sandra Reis 

Educadores/pro
fessores do 1º 

CEB 

Crianças/alu
nos do pré-
escolar e 1º 

CEB 

 
PIAS 

 
MAZEDO 

 
J.P.G. 

 
TANGIL 

Consumíveis 
Vários 

 
20 € 

22 - “Olhar o Agrupamento” 
 

Participação no Jornal do agrupamento 
com a elaboração de artigos e 
constituição das páginas respetivas, em 
suporte digital 

Ao longo do Ano 

 
● Divulgar as atividades realizadas 
● Publicitar o trabalho da biblioteca 
● Contribuir para uma plena integração 
da BE no agrupamento 

Fernando 
Magalhães 

 
Maria de Deus 

 
Helena Magalhães 

Equipa 
Coordenadora 

Prof’s 
Colaboradores 
A.O. das BE’s 

Comunidade 
Educativa 

BE’s AEM 

Computador 
Consumíveis 

vários 
 

10 € 

 23 - SABE – Serviço de Apoio às 
Bibliotecas Escolares 
- Parceria com a Biblioteca 
Municipal 

Ao longo do ano 

● Obter formação sobre a utilização do 
programa de gestão da informação 
documental e gestão dos empréstimos Koha 
● Realizar periodicamente reuniões para 
articular estratégias de atuação e planificar 
atividades comuns 
● Registo, catalogação e informatização do 
fundo documental 

 Fernando 
Magalhães 

 
Maria de Deus 

 
SABECM 

 
A.O. das BE’s 

Câmara 
Municipal de 

Monção/ 
Biblioteca 
Municipal 

Comunidad
e 

Educativa 
BE’s AEM 

Espaço da 
BM 

Consumíveis 
vários 

 
10 € 

D
 - G

estão
 d

a B
ib

lio
teca 

Esco
lar 

 
 
24 - Elaboração de documentos 
estruturantes: 
- Manual de Procedimentos, 
- Regulamento Interno, 
- PAA, 
- Plano de Melhoria 
- Relatórios Diversos 

Ao longo do ano 
 
 

● Reforçar a integração da BE no 
funcionamento global do agrupamento 
● Garantir a funcionalidade da BE 
● Contribuir para a missão da BE 
 

Fernando 
Magalhães 

 
Maria de Deus 

 
Paula Cerqueira 

Equipa 
Coordenadora 

Comunidad
e Educativa 

 
BE’s AEM 

Computador 
Consumíveis 

vários 
 

30 € 



 

25 - Atualização e Divulgação do 
Fundo Documental  
 
Reforço e atualização sistemática 
do fundo documental, nos vários 
suportes, de acordo com a 
inventariação das necessidades 
curriculares e com as necessidades 
dos utilizadores do agrupamento. 
 

Ao longo do ano 
 

 

● Aumentar e diversificar as ofertas 
disponíveis na BE/CRE. 
● Promover a leitura 
● Dar a conhecer o novo fundo 
documental 

Fernando 
Magalhães 

 
Maria de Deus 

 

Equipa 
Coordenadora  

 
Comunidade 

Educativa  
 

A.O. das BE’s 

Comunidade 
Educativa 

BE’s AEM 
 

Aplicação 
das verbas 
atribuídas 
para este 

efeito 
 

1000 € 

26 – Estudo Estatístico nas 
Bibliotecas 
 
Realização de estatísticas com a 
finalidade de melhorar o serviço 
prestado pelas bibliotecas 
 

Ao longo do ano 
 
 

● Dispor e facultar a toda a comunidade 
educativa dados relativos à utilização da 
BE/CRE 
 

F. Magalhães 
 

Maria de Deus 
 

Helena Magalhães 

A.O. das BE’s 
Comunidade 

Educativa 
BE’s AEM 

Computador 
Consumíveis 

vários 
 

40 € 

 
27 - Avaliar para Melhorar 
 
Autoavaliação da BE, segundo o 
Modelo da RBE - MABE 
 

No final do ano letivo 

● Cumprir a obrigação legal, entregando 
os relatórios à RBE, Conselho 
Pedagógico e Diretor do agrupamento 
● Fazer reflexão crítica do trabalho 
desenvolvido de forma a poder 
melhorar os aspetos menos conseguidos 

Fernando 
Magalhães 

 
Maria de Deus 

 
Helena Magalhães 

Equipa 
Coordenadora  

Comunidade 
Educativa 
Conselho 

Pedagógico 
Conselho 

Geral 
Direção 

Executiva 
 
 

BE’s AEM 

Computador 
Consumíveis 

vários 
 

20 € 



28 - Conservação e restauro de 
obras 
 
Recuperação de Livros em mau 
estado 
 

Ao longo do ano 

 
● Sensibilizar para a importância da 
preservação do património cultural;  
● Contribuir para a melhoria do estado 
deteriorado de alguns livros. 

Mário Fernandes A.O. das BE’s 
Comunidade 

Educativa 
DLDM 

 

Cola/Cartoli
na 

Plástico 
autocolante 
Impressões 

a cores 
40 € 

 

 


