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Enquadramento 

O Plano Anual de Atividades 2017/2018 das Bibliotecas Escolares, Centro de Recursos 

Educativos, adiante designado por PAABE, enquadra-se na visão traçada pelo Projeto 

Educativo do Agrupamento, nomeadamente no que se refere aos seus Grandes 

Objetivos,1 pelos objetivos do Plano Anual de Atividades do Agrupamento e do 

Programa da Rede de Bibliotecas Escolares (PEAESJE, 2014-2018 pág. 15-16). O 

PAABEA apresenta-se como proposta integrada procurando a rentabilização do 

serviço que estas estruturas pedagógicas prestam à comunidade educativa do 

Agrupamento de Escolas de S. João do Estoril. As atividades encontram-se 

organizadas de acordo com quatro grandes domínios de forma a facilitar o processo 

de avaliação dos resultados, ação e impactos que a biblioteca escolar tem na 

prestação de serviços, no desenvolvimento curricular e na promoção das 

competências e aprendizagens dos alunos. Os domínios em avaliação são os 

seguintes: A Currículo, literacias e aprendizagem B Leitura e literacia C Projetos e 

parcerias D Gestão da biblioteca escolar. 

                                         
1 Grandes Objetivos do Projeto Educativo do Agrupamento 

PEA 1- Promover o sucesso educativo através: 

- Da construção de saberes e do desenvolvimento de competências que motivem e capacitem para a educação ao 

longo da vida. 

- Da socialização como processo de reconversão social e de construção da identidade. 

PEA 2 - A Participação ativa na vida do Agrupamento, promovendo a cooperação de todos 

os elementos da comunidade educativa 

PEA 3 - Formação e qualificação dos docentes e não docentes, de acordo com as necessidades individuais e do 

Agrupamento. 
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Finalidades 

O PAABEA tem como principal finalidade a colaboração com toda a comunidade 

educativa, disponibilizando os seus recursos físicos (instalações, equipamento), 

humanos (professores, funcionários) e documentais em diversos suportes (papel, 

audiovisual e informático) no quadro operacional dos seus objetivos. 

Objetivos (articulação com Grandes Objetivos do Projeto Educativo do 

Agrupamento) 

1. (PEA2) Estimular a utilização das Bibliotecas Escolares do Agrupamento, BEA; 

2. (PEA1) Melhorar os índices de leitura; 

3. (PEA1) Contribuir para o desenvolvimento do Plano Nacional de Leitura; 

4. (PEA1) Desenvolver e otimizar o acesso à informação em diversos suportes; 

5. (PEA2) Aumentar a oferta de atividades de caráter cultural; 

6. (PEA1) Promover o desenvolvimento da literacia da informação; 

7. (PEA2) Reforçar a articulação curricular da BEA com as estruturas pedagógicas e 

os docentes; 

8.(PEA2) Promover o gosto e prazer pela leitura através de atividades lúdicas; 

9.(PEA3) Promover a formação da equipa das BEA; 

10.(PEA1 e 2) Desenvolver a criatividade, a socialização e a solidariedade. 

Equipa 

No presente ano letivo a equipa responsável pelas BEA, é constituída por dois 

professores bibliotecários, seis professores colaboradores e por uma 

responsável pela animação da Ludobiblioteca, de acordo com a seguinte 

distribuição: 

- EB2,3 da Galiza: professora Teresa Valente; 

- Ludobiblioteca (anexo) da EB 1 /JI da Galiza: Salomé Duarte; 

- ESSJE: professor António Padeira e seis professores colaboradores. 

Constrangimentos 

Devido ao número insuficiente de assistentes operacionais no Agrupamento, a 

equipa não contará com a sua preciosa e imprescindível colaboração. Esta 

situação irá refletir-se no horário de abertura á comunidade escolar, no 

número de atividades organizadas e nos inúmeros processos de gestão da 



  

5 
 

 

coleção, limitando de forma significativa a concretização dos objetivos do 

PAABEA.  

 

A BE da Escola Básica 1 de S. João do Estoril manterá os condicionalismos 

decorrentes da não existência de professor bibliotecário e assistente 

operacional, pelo que a realização de atividades e o empréstimo de livros 

será garantida pelas professoras das diversas turmas.  

Avaliação 

A avaliação do PAABEA é da responsabilidade do professor bibliotecário, com 

a coordenação da direção e a participação e envolvimento da comunidade 

educativa. De acordo com o Modelo de Avaliação da Biblioteca Escolar, da 

RBE, as bibliotecas deverão proceder, nesta ciclo, à elaboração de um Plano 

de Melhoria e à apresentação do respetivo relatório de execução com a 

aplicação do modelo e a elaboração de um relatório de avaliação. Fases da 

aplicação:  

. Plano de melhoria − 28 de setembro a 15 de dezembro de 2017  

. Relatório de execução do plano de melhoria − 08 de junho a 20 de julho de 

2018 
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Atividades 
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Domínio A. Currículo, literacias e aprendizagem 

A.1 Articulação da BE com as Estruturas de Coordenação Educativa e Supervisão Pedagógica e os Docentes 

Atividades Calendarização Biblioteca Objetivos Responsável/Parcerias Destinatários Evidências Custos 

Reuniões (formais e 
informais) de trabalho com 

docentes. 

Ao longo do ano 
letivo 

Ludobiblioteca 
(anexo) 
BE/CRE, BECRE 

 
7 

 
Equipa das BEA 

Docentes e 

grupos 

disciplinares 

Atas das reuniões Sem 
custos 

Apoio às atividades 
curriculares no espaço da 
BE. 

Ao longo do ano 
letivo 

Ludobiblioteca 
(anexo) 
BE/CRE BECRE 

 
1 

Equipa das BEA 
colaboração com os 

professores das disciplinas 

e/ou /Projetos 

 
Alunos e 

Professores 

Guiões. 
Fichas de apoio à 

utilização da BE 

Sem 
custos 

Ação de formação de 
utilizadores das BEA 

outubro/dezembro BE/CRE,BECRE 1,2,4,6 Teresa Valente 
António Padeira 

Alunos do 5º 
ano e do 

Secundário 

Folha de registo das BE e 
sumários das respetivas 
turmas. 

Sem 
custos 

Formação de alunos 
voluntários da biblioteca 

Ao longo do ano 
letivo 

BECRE 1,6,9 António Padeira Alunos 
voluntários 

Relatório de atividades. 
 

Sem custos 

Difusão de trabalhos 
realizados pelos alunos. 

Ao longo do ano 
letivo 

Ludobiblioteca 
(anexo) 
BE/CRE,BECRE 

 
6 

 
Equipa das BEA 

Comunidades 
Educativa 

Divulgação através de 
exposições, placares da 

biblioteca e dos blogues 

100€ 

Apoio aos utilizadores Ao longo do ano Ludobiblioteca 
(anexo) 
BE/CRE,BECRE 

1,2,3,4,6 Equipa das BEA Comunidade 
escolar 

Registos de sumários. 
 

Sem 
custos 

Atualização regular do 
Blogue 

Ao longo do ano 
letivo 

BE/CRE,BECRE 1,2,3,4,6,7 Teresa Valente 
António Padeira 

Comunidades 
Educativa 

Artigos publicados Sem 
custos 

Divulgação de informação 
através de Newsletter. 

Ao longo do ano 
letivo 

BECRE 4,7 António Padeira Todos os 
docentes 

Newsletter publicadas  
 

Sem 
Custos 
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Domínio B. Leitura e Literacia 

Atividades Calendarização Biblioteca Objetivos Responsável/Parcerias Destinatários Evidências Custos 

 

Promoção do empréstimo 

domiciliário 

 

Ao longo do 

letivo 

Ludobiblioteca 
(anexo) 
BE/CRE,BECRE 

 

1,2,3,4,6 

Equipa das BEA Alunos, 

professores, 

funcionários e 

pais/EE 

Relatório/dados 

estatísticos/ Folhas de 

registo domiciliário 

Sem 

custos 

12ª Edição da Semana da 

Leitura.  

 

19 a 23 março de 

2018 

Ludobiblioteca 
(anexo) 

BE/CRE,BECRE 

 

1,2,3,4,5,6 

 
PNL 

Equipa das BEA 

 

Alunos 

 
Cartazes de 
divulgação/Fotos 

 
Sem 
custos 

 

Encontro com Histórias 

 

Ao longo ano 

 

BECRE 

 

1,2,3,5,6,7 

 

António Padeira 

 

Comunidade 

escolar 

Relatórios/Fotos/ 
Trabalhos dos alunos 

50€ 

 

Atividades alusiva a 

datas comemorativas 

 

Ao longo ano 

Ludobiblioteca 
(anexo) 

BE/CRE,BECR

E 

1,2,5,7 Equipa das BEA  

Comunidade 

escolar 

Fotos, blogue 100€ 

Festa de final de ano junho Ludobiblioteca 
(anexo) 

1,5,7,8,11 Salomé Duarte/ 
Professores titulares  

Comunidade 
escolar Galiza 1 

Registo de trabalhos, 
Fotos, evento 

Sem 
custos 

 

Domínio C. Projetos e parcerias 

Atividades Calendarização Biblioteca Objetivos Responsável/Parcerias Destinatários Evidências Custos 

 
Banco de Livros 

Donativos-setembro; 
Empréstimo-outubro; 
Recolha-maio/junho. 

BECRE 10 António Padeira Alunos da 
ESSJE 

Registo de empréstimo 
Relatório anual 

Sem 
custos 

Dia Internacional dos 
Direitos Humanos 

 
9 a 15 de dezembro 

 
BECRE 

1,5 António Padeira 

BECRE / EMRC 

Comunidade 

escolar 

Exposição de 

trabalhos/Fotos 

Sem 
custos 

 
Mãos Solidárias  
 

novembro/dezembro BECRE 1,1
0 

Direção 
BECRE; EB2,3 Galiza; 

EMRC-alunos 

Famílias dos 
alunos mais 
carenciados  

Fotos/Cartazes Sem 
custos 
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Domínio D. Gestão da biblioteca escolar 

Atividades Calendarização Biblioteca Objetivos Responsável/Parcerias Destinatários Evidências Custos 

Controlo da utilização 
das BEA 

Ao longo do ano 
letivo 

Ludobiblioteca 
(anexo) 

BE/CRE 

BECRE 

1,4,5 Equipa das BEA Comunidade 
escolar 

Estatística de utilização 
Avaliação da BE 
Horário de 
funcionamento 

Sem 
custos 

Promoção do 
empréstimo domiciliário 

Ao longo do ano 
letivo 

Ludobiblioteca 
(anexo) 
BE/CRE 
BECRE 

1, 2, 3, 6, Equipa das BEA Alunos; 
Professores, 

funcionários e 
Pais/EE 

Relatório/dados 
Estatísticos. 

Sem 
custos 

Participação em 
reuniões e ações 

de formação no âmbito 

das BE/RBE  

Ao longo do ano 

letivo 

Ludobiblioteca 
(anexo) 

BE/CRE 

BECRE 

9 RBE Equipa das BEA Certificação Sem 

custos 

Preservação do espaço 
e do fundo documental 

Ao longo do ano 
letivo 

Ludobiblioteca 
(anexo) 
BE/CRE 
BECRE 

1 Equipa das BEA Alunos e 
Professores 

Avaliação MABE Sem 
custos 

 
Gestão da 

coleção(aquisições) 

Ao longo do ano 

letivo 

Ludobiblioteca 
(anexo) 
BE EB1 SJ 

BE/CRE 

BECRE 

1,2,3,4,6,7 António Padeira 

Salomé Duarte 

Teresa Valente 

BEA Aquisições; Empréstimo 

Domiciliário; Relatório 

de avaliação: 

 

2000€ 

Tratamento técnico 

documental 

Ao longo do ano 

letivo 

Ludobiblioteca 
(anexo) 

BE/CRE 

BECRE 

1,3,5 Salomé Duarte 

Teresa Valente 

 António Padeira 

BEA Relatório de avaliação Sem 

custos 
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 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE CASCAIS 

                                                                                                               

 

 PLANO ANUAL  

LUDOBIBLIOTECA 

2017/18 

Escola Básica do 1º Ciclo da Galiza 1 

Calendarização 
 

Atividades 

 

Objetivos Estratégias de Operacionalização Intervenientes Nº horas Destinatários 

11 de Setembro Reunião interna de equipa  Organizar e planificar as atividades para o 
período letivo. 

Realização de propostas e 

desenvolvimento de atividades. 

Contribuição para os relatórios 

periódicos. Avaliação das atividades 

decorridas. Recomendações. 

AEC/ AAAF/ 

Ludobiblioteca 

60m 

Equipa AEC/ 

AAAF 

12 de Setembro Abertura do ano Letivo: 

Reunião geral com a presença dos 

do corpo docente e da equipa AEC/ 

AAAF e Ludobiblioteca.  

 

 Transmitir aos Pais e E.E. todas as 
informações relativas à gestão, 
funcionamento e normas da Escola e das 
Atividades em funcionamento. 

 Criar proximidade e envolvimento dos E.E. 
para participação mais ativa nas atividades 
escolares. 

Juntar todo o corpo docente num 

mesmo espaço. Apresentar as 

atividades e organização do ano de 

forma clara e explícita. Realizar um 

discurso leve, objetivo e consistente. 

AEC/ AAAF/ 

Ludobiblioteca 

+  

JI/ EB1 Galiza 
30m 

Toda a 

comunidade 

escolar 

ANEXO 
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11 de Outubro Festa de Outono 

 Promover a socialização e integração na 
escola 

 Proporcionar encontros da escola com a 
comunidade de forma a facilitar o 
conhecimento do bairro 

 como estratégia de reforço à importância da 
presença da família na escola. 

 Proporcionar momentos de convívio de 
forma a aproximar a comunidade da escola, 
integrando-as. 

Quermesse  

Confeção por parte das famílias de 

móbil com conchas 

Canções  

Apadrinhamento  

dos alunos do 1.º ano por parte dos 

alunos do 4.º ano 

Decoração do espaço 

AEC/ AAAF/ 

Ludobiblioteca 

+  

JI/ EB1 Galiza 

 

Toda a 

comunidade 

escolar  

31 Outubro Reunião interna de equipa  Organizar e planificar as atividades para o 
período letivo, assim como fazer avaliação 
das atividades decorridas. 

Realização de propostas e 

desenvolvimento de atividades. 

Contribuição para os relatórios 

periódicos. Avaliação das atividades 

decorridas. Recomendações. 

AEC/ AAAF/ 

Ludobiblioteca 

60m Equipa AEC/ 

AAAF 

13 de Novembro S. Martinho/ Magusto  Preservar, valorizar e dar continuidade às 
tradições nacionais; 

 Promover atividades de carácter lúdico com 
recurso à interdisciplinaridade;  

 Proporcionar aos alunos espaços de 
convívio para vivenciarem comportamentos 
cívicos assertivos. 

Celebração do dia. 

Degustação de castanhas assadas. 

Ludobiblioteca 

+  

JI/ EB1 Galiza 

 

Toda a 

comunidade 

escolar 

        

Dezembro Visita de estudo ao Circo  Estimular a curiosidade; 

 Fomentar o espírito de grupo e o respeito 
pelos outros;  

 Contribuir para a formação integral dos 
alunos.  

 Proporcionar às crianças momentos 

Contacto com as artes do espetáculo 

circense 

Ludobiblioteca 

+  

JI/ EB1 Galiza 

 1º Ciclo e Pré-

escolar 
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recreativos com intencionalidade educativa. 

15 de Dezembro Festa de Natal  (A articular com a escola) (A articular com a escola) AEC/ AAAF/ 

Ludobiblioteca 

+  

JI/ EB1 Galiza 

? ? 

9 de Fevereiro Festa de Carnaval  (A articular com a escola) (A articular com a escola) AEC/ AAAF/ 

Ludobiblioteca 

+  

JI/ EB1 Galiza 

? ? 

Março Visita de estudo ao teatro  Promover a aproximação entre a escola e o 
teatro, proporcionando o desenvolvimento 
do sentido estético e artístico dos mais 
novos; 

 Promover a reflexão sobre sentimentos e 
atitudes positivas no relacionamento com o 
próximo. 

Contacto com as artes do espetáculo 

dramático 

Ludobiblioteca 

+  

JI/ EB1 Galiza 

  

21 Março  Dia mundial da poesia  Promover o gosto pelo género literário 
“poesia”. 

 Conhecer poetas e poesias nacionais e 
internacionais. 

 

Atividade de escrita criativa. 

Atividades culturais associadas à 

poesia. 

Ludobiblioteca  Todas as 

turmas 

(JI + 1º Ciclo) 

19 a 23 de Março (?) Semana da Leitura  Promover o gosto pela leitura de uma forma 
lúdica e aprazível. 

 Compreender a importância da leitura. 

 Desenvolver a competência linguística, ao 
nível da compreensão e expressão de 
formas diversas do oral. 

Desenvolvimento de atividades em 

torno da leitura sob o tema “A língua 

Portuguesa”: 

Leitura individual, coletiva, 

direcionada, escrita criativa e 

ilustração.  

Exploração de contos e autores 

portugueses. 

Exploração de diversos meios de 

leitura interpretativa (textual, simbólica, 

imagética, etc.) 

Ludobiblioteca  Toda a 

comunidade 

escolar 
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2 Abril Dia Internacional do livro infantil  Compreender a importância da leitura. 

 Desenvolver competências criativas no 
âmbito da escrita, ilustração e construção 
do livro. 

 Promover o gosto pela leitura através da 
execução. 

Animação de histórias infantis, pelos 

próprios alunos. 

Ilustrações realizadas pelos alunos. 

Realização/ construção de um livro de 

histórias. 

Ludobiblioteca  Todas as 

turmas 

(JI + 1º Ciclo) 

Junho Visita de estudo ao cantinho dos 
Póneis 

 Alargar o conhecimento dos alunos através 
de novos contactos e experiências, na 
natureza. 

 Contribuir para a formação integral dos 
alunos. 

 Proporcionar às crianças momentos 
recreativos com intencionalidade educativa. 

Contacto com a natureza animal e 

vegetal 

Ludobiblioteca 

+  

JI/ EB1 Galiza 

 Todas as 

turmas 

(JI + 1º Ciclo) 

1 de Junho 
 

Comemoração do dia da criança: 

Atividades a articular com a escola 

 Aproximar os encarregados de educação 
da catividade escolar. 

 Promover as relações interpessoais em 
contexto escolar. 

 Permitir ao enc. Educação um 
conhecimento experiencial das atividades 
realizadas no âmbito das AEC. 

 Qualificar a intervenção educativa por meio 
do enc. educação. 

 Colocar em prática aquisições de 
competências. 

 Desenvolver competências socio-afectivas. 
 

Organização de jogos e atividades 

pelos professores AEC e restantes 

professores disponíveis. 

Utilização de recursos e equipamento 

escolar. 

AEC/ AAAF/ 

Ludobiblioteca 

+  

JI/ EB1 Galiza 

60m 1º, 2º, 3º e 4º 

Anos 

23 de Junho Festa de Final de Ano  Promover o convívio com alunos, Pessoal 
Docente e Não Docente, Pais, E.E e outros 
membros da  

 Comunidade Educativa; 

 Reconhecer o empenho e sucesso escolar 
dos alunos finalistas; 

Animação de atividades entre alunos e 

encarregados de educação. Realizar 

um espetáculo com todos os alunos da 

Escola. 

AEC/ AAAF/ 

Ludobiblioteca 

+  

JI/ EB1 Galiza 

? ? 

De 15 Setembro  
a 23 de Junho 

Projeto Família: 

(Conjunto de atividades propostas 

pelos professores e dinamizadas 

pelos pais, em estreita articulação e 

 Possibilitar uma estreita articulação e 
comunicação entre as famílias e os 
professores. 

 Melhorar a ação pedagógica disciplinar. 

Convite dos encarregados de 

educação à presença durante as 

atividades. 

Convite dos encarregados de 

AEC/ AAAF/ 

Ludobiblioteca 

A definir 1º, 2º, 3º e 4º 

Anos e Pré-

escolar 
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S. João do Estoril, 4 de outubro de 2017 

António Manuel Padeira 

 

Coordenador da equipa das Bibliotecas Escolares do Agrupamento 

comunicação).  Melhorar comportamento, atitude e 
aproveitamento dos alunos em horário 
curricular e de enriquecimento curricular, 
dentro e fora da sala de aula; 

 Proporcionar um maior acompanhamento 
dos E.E. na vida escolar dos alunos. 

educação à participação nas 

atividades. 

Convite dos encarregados de 

educação à dinamização de 

atividades. 

Apoio ao desenvolvimento de projetos 

lúdicos e práticos em casa. 

Convite dos encarregados de 

educação ao desenvolvimento de 

workshops profissionais (mecânico, 

contabilista, professor, nadador 

salvador, doméstica, etc.)  

Convite aos encarregados de 

educação ao desenvolvimento de 

atividades de lazer (jogos, leitura de 

histórias, brincadeiras) 

Desenvolvimento de projetos de 

apresentação aos alunos. 

Apoio à realização e organização das 

festas e datas comemorativas. 

 


