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Plano de Acção da Biblioteca Escolar – 2009- 2013

Áreas de intervenção Objectivos Acções 2009
2010

2010
2011

2011
2012

2012
2013

A. Apoio ao Desenvolvimento
Curricular

 Aprofundar as estratégias
promotoras do sucesso educativo

 Apoiar as actividades de
desenvolvimento curricular

 Melhorar as competências da
literacia da informação da
comunidade escolar

Projecto A Biblioteca na Promoção do Sucesso

. Actividades de articulação entre BE/CRE e diferentes estruturas
pedagógicas: Departamentos, Conselhos de Turma, Ocupação de
Alunos.

. Reuniões com diferentes estruturas.

. Produção de materiais que favoreçam o desenvolvimento de
competências de informação, ao nível da pesquisa, tratamento e
utilização da informação.

. Aplicação, na BE, das estratégias definidas pelas docentes dos

.Apoios Educativos, aos alunos com NEE

. Apresentação de proposta para dinamização de uma sala de
estudo, na BE/CRE.

. Apoio à concretização das actividades curriculares promovidas
pelos diferentes Grupos/Departamentos

Desenvolvimento da literacia da informação

. Criação e actualização da disciplina BE/CRE no Moodle

. Oficinas de formação para utentes da BE/CRE
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Áreas de intervenção Objectivos Acções 2009
2010

2010
2011

2011
2012

2012
2013

B. Leitura e Literacias

 Promover a leitura enquanto
competência básica do
conhecimento

 Contribuir para o
desenvolvimento das
competências de leitura

 Motivar para a autoformação
nas literacias da leitura

 Diversificar as estratégias de
promoção da leitura

Projecto LER ajuda a SER

. Espaço “Novidades”

. Sessões de leitura.

. Concursos

. Desenvolvimento do Projecto As letras e os cinco sentidos

. Campanhas de leitura

. “30 minutos de leitura”

. Criação de Blogue sobre livros e leituras.

. Dinamização da Semana da Leitura

X

C. Projectos, Parcerias e Actividades
Livres e de Abertura à Comunidade

 Contribuir para a execução do
Projecto Educativo

 Aprofundar a ligação da
BE/CRE à comunidade escolar
e educativa

 Desenvolver competências
pessoais, sociais, tecnológicas e
profissionais nos elementos da
comunidade

Projecto Comemoração de Efemérides

. Folhetos informativos

. Exposições

. Actividades lúdicas e de sensibilização

. Concurso de cultura geral “Eu sei …”

. Participação na Semana Cultural do Agrupamento

Projecto Monitores BE/CRE

. Constituição de um grupo de monitores para a BE/CRE.
. Constituição de um código de conduta para o grupo de
monitores.
. Dinamização do espaço BE/CRE
. Coordenação dos projectos extra-curriculares do Agrupamento.
. Apresentação de proposta de parceria a implementar com BM e
C.M.G.

Os Pais  na BE/CRE
.Concursos
. Ateliers
. Exposições
. Diálogo, etc.
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D. Gestão da Biblioteca Escolar

 Realizar a auto-avaliação da
BE/CRE

 Adequar o desenvolvimento da
colecção às necessidades da
comunidade

 Desenvolver a BE/CRE
enquanto estrutura técnico-
pedagógica ao serviço da
comunidade

 Divulgar o trabalho realizado

 Apoiar o desenvolvimento de
novas BE/CREs no
Agrupamento

 Contribuir para o esforço de
financiamento da BE/CRE

Projecto Avaliar para Melhorar

. Construção de instrumentos de recolha de informação

. Aplicação dos instrumentos de recolha de informação

. Análise da informação recolhida

. Divulgação da informação recolhida.

. Avaliação anual da colecção

Angariação de recursos para a BE/CRE.

. Campanha de angariação de recursos para a BE/CRE

A BE/CRE em destaque

. Recepção ao caloiro

. Boletim informativo da BE/CRE

. Auscultação aos departamentos sobre materiais a adquirir

. Aquisição de materiais

Apoio à Instalação/Organização das BE/CREs do 1º ciclo.

X

Outra (ver Projecto Educativo e
prioridades quadriénio)

Data: 15 de Abril de 2010
Coordenadora da Biblioteca Escolar : Ana Bela Marques
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Director(a)   ………………………………………………………


