
 
Agrupamento de Escolas André de Gouveia, Évora - 135562 

Escola Sede: Escola Secundária André de Gouveia 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

PLANO DE AÇÃO DA EQUIPA DAS 
BIBLIOTECAS ESCOLARES DO AGRUPAMENTO (2020/2022) 

 

Missão: Formar pensadores críticos e utilizadores efetivos da informação em todos os suportes e meios de comunicação, disponibilizando os seus serviços de 
igual modo a todos os membros da comunidade escolar, independentemente da idade, raça, sexo, religião, nacionalidade, língua e estatuto profissional ou 
social. Disponibilizar os seus fundos documentais livres de censura ideológica, política ou religiosa e sem submissão a pressões comerciais, de acordo com a 
Declaração Universal dos Direitos e Liberdades do Homem, aprovada pelas Nações Unidas. Articular com as redes de informação e de bibliotecas de acordo 
com os princípios do Manifesto da Biblioteca Pública da UNESCO. A missão da Equipa das Bibliotecas Escolares assenta no cumprimento destas finalidades 
que, em articulação com os órgãos de gestão e demais estruturas, procurará planificar, calendarizar e ajudar a implementar as atividades propostas, ao longo 
do ano letivo, em todas as bibliotecas do agrupamento. 

Objetivos Ações Calendarização Avaliação 
Cooperar com os docentes e órgãos 
pedagógicos de gestão intermédia da escola. 
 
 
 
 

Racionalizar e adequar as propostas de 
atividades aos recursos existentes e ao 
calendário do ano letivo 
 
 
 

Apoiar os alunos na aprendizagem e na prática 
de competências de avaliação e utilização da 
informação, independentemente da natureza e 
do suporte, tendo em conta as formas de 
comunicação no seio da comunidade. 
 

Disponibilizar serviços inovadores de produção e 
divulgação de conteúdos didáticos e 
informativos. 
 
 

Participar na formação dos docentes para a 
aquisição e aprofundamento de novas técnicas e 
competências de leitura e de informação.  

 

 

 

.Planificação das atividades a realizar nas bibliotecas do 
Agrupamento. 
 

.Elaboração dos planos de melhoria das bibliotecas. 
 

.Levantamento periódico com os docentes das 
oportunidades de colaboração com a BE, de acordo 
com as planificações curriculares, os projetos do PNL, 
da RBE e de outras entidades. 
 

.Divulgação junto dos docentes de propostas de 
concursos e outros projetos. 
 

.Concretização das atividades aprovadas: 
- Articulação entre as várias escolas do Agrupamento, 
estruturas educativas e membros da comunidade 
educativa. 
 

.Balanço das atividades realizadas em reuniões 
trimestrais. 
 

.Elaboração de relatórios das atividades realizadas nas 
cinco bibliotecas do agrupamento.  
 

.Apresentação dos relatórios anuais, no Conselho 
Pedagógico. 
 

.Apresentação dos Planos de Melhoria das bibliotecas, 
no Conselho Pedagógico. 

Setembro 
 
 

Setembro 
 

Ao longo do ano letivo. 
 
 
 
 

Ao longo do ano letivo. 
 
 
 

Ao longo do ano letivo. 
 
 
 
 
 
 
 

Final do ano letivo. 
 
 
 
 

Final do ano letivo.  

 
 
 
 
 

Aplicação de inquéritos 
de satisfação. 
 
 
 

Preenchimento das 
bases de dados da RBE 
das cinco bibliotecas do 
agrupamento. 
 
 
 
 

Relatórios das 
atividades desenvolvidas 
ao longo do ano letivo. 
 

Relatórios dos planos de 
melhoria de duas 
bibliotecas do 
agrupamento. 


