
Plano Anual de Atividades 

Bibliotecas 

Coordenação das Bibliotecas do Agrupamento (24 atividades) 

Atividades Período Calendarização Dinamizadores Parcerias Colaborações Objetivos Eixos Orçam. 

Formação de 
utilizadores (BE/ESAG) 

  1º   2017-10-
10 

  Professora 
bibliotecária. 
Equipa da 
biblioteca. 

  Diretores de 
turma. 

  Diretores de 
turma. 

  Dar a conhecer as 
valências da biblioteca. 
Apresentar as normas de 
funcionamento da 
biblioteca. 
Divulgar os guiões para 
elaboração dos trabalhos de 
pesquisa. 
Consolidar as normas de 
conduta na biblioteca. 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Promover uma cultura de 
respeito e cidadania. 

Eixo 3 - Construção da identidade. 
Promover a cooperação com 
a comunidade. 

50€ 

Formação de 
utilizadores (EBCV) 

  1º   2017-10-
23 

  Equipa da 
Biblioteca Escolar 

  -   -   Dar a conhecer as regras 
de funcionamento da 
biblioteca. 
Dar a conhecer os guiões 
para a realização de 
trabalhos de pesquisa. 
Divulgar os recursos da 
biblioteca escolar. 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Promover uma cultura de 
respeito e cidadania. 

Eixo 2 - Criatividade/ Inovação 
Proporcionar o 
desenvolvimento de 
competências tecnológicas. 

Eixo 3 - Construção da identidade. 
Promover o trabalho 
colaborativo. 

s/custos 

Feira do Livro 
(BE/ESAG) 

  1º   2017-12-
13 

  Professora 
bibliotecária. 
Equipa da 
biblioteca. 
Docentes 
voluntários. 

      Permitir o contacto com o 
livro.  
Dar a conhecer as mais 
recentes publicações. 
Promover a leitura. 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Promover uma cultura de 
respeito e cidadania. 

Eixo 3 - Construção da identidade. 
Promover a cooperação com 
a comunidade. 

s/custos 

À conversa com ... 
(BE/ESAG) 

  2º   2018-01-
03 

  Professora 
bibliotecária. 

      Incentivo à leitura. 
Partilha de diferentes 
pontos de vista sobre um 
autor e/ou uma obra. 
Despertar o interesse por 
diferentes tipos de escrita. 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Promover uma cultura de 
respeito e cidadania. 

Eixo 2 - Criatividade/ Inovação 
Promover o envolvimento dos 
alunos e restante 
comunidade educativa na 
criação e/ou participação em 
projetos inovadores. 

Eixo 3 - Construção da identidade. 

250,€ 



Promover a cooperação com 
a comunidade. 

Exposição sobre Eça 
de Queirós (BE/ESAG 
e EBCV) 

  2º   2018-02-
01 

  Docentes de 
português. 
Professoras 
bibliotecárias 

  RBEV; CME.     Motivar para a leitura de 
"Os Maias". 
Dar a conhecer o autor e a 
sua obra. 
Divulgar o período de 
presença do Eça de 
Queirós em Évora. 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Melhorar o Sucesso Escolar. 

Eixo 2 - Criatividade/ Inovação 
Promover o envolvimento dos 
alunos e restante 
comunidade educativa na 
criação e/ou participação em 
projetos inovadores. 

Eixo 3 - Construção da identidade. 
Promover o trabalho 
colaborativo. 

s/custos 

Letras & Paletas 
(BE/ESAG) 

  3º   2018-05-
02 

  Professora 
bibliotecária. 
Artista. 

      Reforçar a dimensão 
estética. 
Dar a conhecer uma outra 
dimensão do artista. 
Articulação entre a escola e 
a comunidade. 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Promover uma cultura de 
respeito e cidadania. 

Eixo 2 - Criatividade/ Inovação 
Promover o envolvimento dos 
alunos e restante 
comunidade educativa na 
criação e/ou participação em 
projetos inovadores. 

Eixo 3 - Construção da identidade. 
Promover a cooperação com 
a comunidade. 

s/custos 

Do laboratório à 
biblioteca (BE/ESAG) 

  Ao longo 
do ano 
lectivo. 

  --   Docentes de 
Física, Química, 
Biologia e 
Geologia. 
Professora 
Bibliotecária. 

  Universidade 
de Évora; 
Laboratório 
Hércules. 

    Promover a literacia 
cientifica. 
Divulgar o património 
histórico-didático da ESAG. 
Dar a conhecer o que de 
mais avançado se faz no 
ramo das ciências naturais. 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Melhorar o Sucesso Escolar. 

Eixo 3 - Construção da identidade. 
Promover o trabalho 
colaborativo. 

s/custos 

Literacia dos media: 
workshops (BE/ESAG) 

  Ao longo 
do ano 
lectivo. 

  --   Professora 
bibliotecária. 

    Docentes   Levar os alunos a 
interpretar criticamente 
mensagens, identificando a 
perspetiva do autor e 
fatores que o influenciam.  
Ser capaz de identificar 
formas como os média 
podem influenciar a nossa 
visão do mundo e constituir 
um meio de intervenção. 
Escolher criteriosamente 
software educativo e 
videojogos. 
Realizar escolhas 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Melhorar o Sucesso Escolar. 

Eixo 2 - Criatividade/ Inovação 
Promover o envolvimento dos 
alunos e restante 
comunidade educativa na 
criação e/ou participação em 
projetos inovadores. 

Eixo 3 - Construção da identidade. 
Promover o trabalho 
colaborativo. 

s/custos 



informadas de produtos 
mediáticos.  
Utilizar procedimentos 
avançados de segurança e 
agir de forma ética e 
responsável, reconhecendo 
esses comportamentos 
como uma exigência 
inerente à utilização dos 
média e da comunicação 
on-line.  
Usar autonomamente a 
biblioteca escolar para 
aceder e explorar os média, 
as ferramentas digitais e 
novos ambientes 
colaborativos de 
aprendizagem, de forma 
cada vez mais proficiente. 

Literacia dos media: 
workshops (BE/ESAG) 

  Ao longo 
do ano 
lectivo. 

  --   Professora 
bibliotecária. 

    Docentes   Levar os alunos a 
interpretar criticamente 
mensagens, identificando a 
perspetiva do autor e 
fatores que o influenciam.  
Ser capaz de identificar 
formas como os média 
podem influenciar a nossa 
visão do mundo e constituir 
um meio de intervenção. 
Escolher criteriosamente 
software educativo e 
videojogos. 
Realizar escolhas 
informadas de produtos 
mediáticos.  
Utilizar procedimentos 
avançados de segurança e 
agir de forma ética e 
responsável, reconhecendo 
esses comportamentos 
como uma exigência 
inerente à utilização dos 
média e da comunicação 
on-line.  
Usar autonomamente a 
biblioteca escolar para 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Melhorar o Sucesso Escolar. 

Eixo 2 - Criatividade/ Inovação 
Promover o envolvimento dos 
alunos e restante 
comunidade educativa na 
criação e/ou participação em 
projetos inovadores. 

Eixo 3 - Construção da identidade. 
Promover o trabalho 
colaborativo. 

s/custos 



aceder e explorar os média, 
as ferramentas digitais e 
novos ambientes 
colaborativos de 
aprendizagem, de forma 
cada vez mais proficiente. 

Sacolas aLer+ (EBCV, 
EB Galopim; EB 
Canaviais, EB Azaruja) 

  Ao longo 
do ano 
lectivo. 

  --   Equipa da 
Biblioteca 
Professora 
bibliotecária 

  Biblioteca 
Pública de Évora 
Juntas de 
Freguesia 

    Promover a leitura e a 
escrita. 
Promover a circulação de 
fundo documental. 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Melhorar o Sucesso Escolar. 

Eixo 3 - Construção da identidade. 
Promover a cooperação com 
a comunidade. 

s/custos 

Conversas de 
vida(EBCV) 

  Ao longo 
do ano 
lectivo. 

  --   Equipa da 
Biblioteca escolar 
SPO 

  Associação de 
pais 

  
Encarregados 
de educação; 
comunidade 
educativa em 
geral. 

  Estabelecer relações 
intergeracionais capazes de 
enriquecer e orientar os 
alunos em termos 
profissionais. 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Promover uma cultura de 
respeito e cidadania. 

Eixo 3 - Construção da identidade. 
Promover a cooperação com 
a comunidade. 

s/custos 

Leituras com 
História(EBCV) 

  Ao longo 
do ano 
lectivo. 

  --   Equipa da 
Biblioteca escolar 

  -   -   Assinalar efemérides. 
Divulgar, na biblioteca, 
trabalhos realizados pelos 
alunos, em sala de aula. 
Integrar os recursos da BE 
na operacionalização do 
currículo. 
Contribuir para a melhoria 
contínua das 
aprendizagens. 
Colaborar e auxiliar os 
alunos na aquisição de 
hábitos de trabalho. 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Melhorar o Sucesso Escolar. 

Eixo 2 - Criatividade/ Inovação 
Proporcionar o 
desenvolvimento de 
competências tecnológicas. 

Eixo 3 - Construção da identidade. 
Promover o trabalho 
colaborativo. 

s/custos 

Ligando culturas e 
comunidades (EBCV) 

  Ao longo 
do ano 
lectivo. 

  --   Equipa da 
biblioteca escolar 

  Câmara 
Municipal de 
Évora 
Biblioteca 
Pública de Évora 

  -   Promover a leitura e 
escrita em várias línguas 
estrangeiras. 
Divulgar o fundo 
documental da biblioteca 
escolar. 
Participar em projetos de 
caráter nacional e 
internacional. 
Assinalar as efemérides. 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Melhorar o Sucesso Escolar. 

Eixo 2 - Criatividade/ Inovação 
Proporcionar o 
desenvolvimento de 
competências tecnológicas. 

Eixo 3 - Construção da identidade. 
Promover a cooperação com 
a comunidade. 

s/custos 

"Escrever com luz"- Da 
fotografia à escrita 
criativa (EBCV) 

  Ao longo 
do ano 
lectivo. 

  --   Equipa da 
Biblioteca Escolar 
Professora 
Bibliotecária 

  -     Promover o uso dos 
telemóveis e dos tablets de 
forma criativa, útil e 
didática. 
Propor aos alunos que tirem 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Melhorar o Sucesso Escolar. 

Eixo 2 - Criatividade/ Inovação 
Proporcionar o 
desenvolvimento de 

s/custos 



fotografias de acordo com 
um tema proposto 
mensalmente pela 
biblioteca, tendo em conta 
as diferentes áreas 
curriculares. 
Fomentar a escrita criativa 
em torno das fotografias 
dos alunos. 
Promover o 
aperfeiçoamento de texto. 
Fomentar o gosto pela 
leitura e pela escrita 

competências tecnológicas. 
Promover o envolvimento dos 
alunos e restante 
comunidade educativa na 
criação e/ou participação em 
projetos inovadores. 

Eixo 3 - Construção da identidade. 
Melhorar a capacidade de 
atração das diferentes 
unidades do agrupamento. 

"Ler para fruir, 
aprender e comunicar" 
- ( BE Galopim de 
Carvalho, BE de 
Azaruja e BE de 
Canaviais) 

  Ao longo 
do ano 
lectivo. 

  --   Equipa da 
Biblioteca escolar 

  Juntas de 
freguesia 

  -   Promover as literacias da 
leitura, da informação e dos 
media. 
Desenvolver as leituras em 
várias áreas curriculares. 
Incluir a leitura na transição 
entre níveis de 
escolaridade. 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Melhorar o Sucesso Escolar. 

Eixo 2 - Criatividade/ Inovação 
Desenvolver o ensino prático 
e experimental. 

Eixo 3 - Construção da identidade. 
Promover a cooperação com 
a comunidade. 

s/custos 

Os Desafios da 
Matemática (EBCV) 

  Ao longo 
do ano 
lectivo. 

  --   Equipa da 
biblioteca escolar 

  -   -   Promover o raciocínio 
lógico. 
Fomentar o gosto pela 
disciplina de matemática. 
Participar em concursos de 
âmbito nacional e regional. 
Dinamizar torneios. 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Melhorar o Sucesso Escolar. 
Promover uma cultura de 
respeito e cidadania. 

Eixo 2 - Criatividade/ Inovação 
Proporcionar o 
desenvolvimento de 
competências tecnológicas. 

Eixo 3 - Construção da identidade. 
Promover o trabalho 
colaborativo. 

s/custos 

Clube de Leitura -
"Agora conto eu!" ( 
EBCV) 

  Ao longo 
do ano 
lectivo. 

  --   Equipa da 
biblioteca escolar 

  -   -   Promover a leitura 
expressiva de livros/contos 
propostos no domínio da 
educação Literária. 
Partilha de leituras entre 
alunos de 2.º e 3.º ciclos. 
Dinamizar a hora do conto 
mensalmente. 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Promover uma cultura de 
respeito e cidadania. 

Eixo 3 - Construção da identidade. 
Promover o trabalho 
colaborativo. 

s/custos 

Hora do conto - ( BE 
Galopim de Carvalho, 
BE de Canaviais e BE 
de Azaruja) 

  Ao longo 
do ano 
lectivo. 

  --   Equipa da 
Biblioteca escolar 

  -   -   Promover a leitura 
recreativa e autónoma. 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Melhorar o Sucesso Escolar. 
Promover a inclusão e a 
integração escolar e social. 

Eixo 2 - Criatividade/ Inovação 
Promover o envolvimento dos 

s/custos 



alunos e restante 
comunidade educativa na 
criação e/ou participação em 
projetos inovadores. 

Eixo 3 - Construção da identidade. 
Promover a educação para a 
saúde e o bem estar físico e 
emocional. 
Promover o trabalho 
colaborativo. 

"As TIC na BE" (BECV)   Ao longo 
do ano 
lectivo. 

  --   Equipa da 
biblioteca escolar 

  -   -   Promover a utilização das 
TIC na BE com atividades 
de pesquisa, utilização e 
manipulação de 
ferramentas de tratamento 
de dados e imagem. 

Eixo 2 - Criatividade/ Inovação 
Proporcionar o 
desenvolvimento de 
competências tecnológicas. 
Promover o envolvimento dos 
alunos e restante 
comunidade educativa na 
criação e/ou participação em 
projetos inovadores. 
Desenvolver o ensino prático 
e experimental. 

s/custos 

Leituras com Arte - "O 
Fantástico" - concurso 
de escrita e ilustração ( 
Bibliotecas do 
Agrupamento) 

  Ao longo 
do ano 
lectivo. 

  --   Equipa da 
Biblioteca Escolar 

  Câmara 
Municipal de 
Évora 
Juntas de 
Freguesia 

  Clube de 
Gravura 

  Promover a leitura e 
escrita criativa nos vários 
ciclos. 
Fomentar o espírito crítico. 
Desenvolver a criatividade. 
Divulgar o trabalho 
realizado pelos alunos. 
 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Promover uma cultura de 
respeito e cidadania. 

Eixo 3 - Construção da identidade. 
Promover o trabalho 
colaborativo. 
Promover a cooperação com 
a comunidade. 

s/custos 

"BE online" ( 
Bibliotecas do 
Agrupamento) 

  Ao longo 
do ano 
lectivo. 

  --   Equipa da 
Biblioteca Escolar 

  -   Jornal da 
Escola 

  Divulgar as atividades 
realizadas nas bibliotecas 
escolares no jornal escolar 
e nas redes sociais. 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Melhorar o Sucesso Escolar. 
Promover uma cultura de 
respeito e cidadania. 

Eixo 2 - Criatividade/ Inovação 
Promover o envolvimento dos 
alunos e restante 
comunidade educativa na 
criação e/ou participação em 
projetos inovadores. 

Eixo 3 - Construção da identidade. 
Promover o trabalho 
colaborativo. 
Promover a cooperação com 
a comunidade. 
Melhorar a capacidade de 
atração das diferentes 

s/custos 



unidades do agrupamento. 
Livro e autor do mês ( 
EBCV) 

  Ao longo 
do ano 
lectivo. 

  --   Equipa da 
Biblioteca Escolar 

  -   -   Articular com o currículo 
de Português de 2.º e 3.º 
ciclos, promovendo os livros 
e autores propostos pelas 
metas. 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Melhorar o Sucesso Escolar. 

s/custos 

Livros Andarilhos 
(BE/ESAG) 

  Ao longo 
do ano 
lectivo. 

  --   Professores de 
língua portuguesa. 
Professora 
bibliotecária. 

      Implementação do Projeto 
Individual de Leitura 
previsto no programa e 
metas curriculares de 
Português para o ensino 
secundário. 
Confrontação de autores 
coetâneos dos estudados 
no programa da disciplina. 
Articulação entre a 
oralidade e a escrita. 
Partilha de leituras. 
Motivação para a leitura. 
Apresentação de autores e 
de obras. 
Leitura de textos. 
Debate e discussão sobre 
uma obra e/ou um autor. 
Socialização de alunos de 
todas as turmas de um 
determinado ano de 
escolaridade que partilham 
as suas leituras. 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Melhorar o Sucesso Escolar. 

Eixo 2 - Criatividade/ Inovação 
Promover o envolvimento dos 
alunos e restante 
comunidade educativa na 
criação e/ou participação em 
projetos inovadores. 

Eixo 3 - Construção da identidade. 
Promover o trabalho 
colaborativo. 

100€ 

Roda de leitura 
(BE/ESAG) 

  Ao longo 
do ano 
lectivo. 

  --   Docentes de 
língua portuguesa. 
Professora 
bibliotecária. 

      Implementação do Projeto 
Individual de Leitura 
previsto no programa e 
metas curriculares de 
Português para o ensino 
secundário. 
Confrontação de autores 
coetâneos dos estudados 
no programa da disciplina. 
Articulação entre a 
oralidade e a escrita. 
Partilha de leituras. 
Motivação para a leitura. 
Apresentação de autores e 
de obras. 
Leitura de textos. 
Debate e discussão sobre 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Melhorar o Sucesso Escolar. 

Eixo 2 - Criatividade/ Inovação 
Promover o envolvimento dos 
alunos e restante 
comunidade educativa na 
criação e/ou participação em 
projetos inovadores. 

Eixo 3 - Construção da identidade. 
Promover o trabalho 
colaborativo. 

200€ 



uma obra e/ou um autor. 
Socialização de alunos de 
todas as turmas de um 
determinado ano de 
escolaridade que partilham 
as suas leituras. 

 

 


