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Biblioteca Escolar 
 

1ºPeríodo 

Objetivo 

do PEA 
(nº) 

Atividade Objetivo da 
Atividade 

Descrição sumária Dinamização Local 
Dinamização 

Destinatários Recursos/ 
parceiros 

€ Data 

2,3 

Receção aos 
alunos do 5º ano 

A2 

Promover a 
utilização da BE 
pelos alunos do 
5º ano. 

Os alunos tomarão 
contacto com as 
normas de 
funcionamento e 
realizarão uma 
atividade a 
programar. 

PB BE EB23 
Alunos do 5º 
ano 

Folhetos de apoio. 
Utilização do bloco 
de 90 minutos de 
Estudo 
Acompanhado 

20 
Durante o mês 

de outubro / 
novembro 

11 

Apresentação da 
BE aos EE dos 
alunos do 5º ano 

B, C2 

Promover a 
utilização da BE 
pelos alunos do 
5º ano. 
Promover a 
integração da 
comunidade. 

Realização de 
encontros com os 
EE. 

PB BE EB23 
EE dos alunos 
do 5º ano Folhetos de apoio 

10 

Durante o mês 
de outubro 

18 de outubro 

1,7 

Comemoração do 
“Mês da Biblioteca 
Escolar” 

B, A2 

Promover a 
utilização da BE, 
nomeadamente, 
para a leitura. 

Realização de 
várias atividades 
relacionadas com 
as BE e o livro. 

Equipa das BE 
BE das 
Escolas do 
AECC  

Alunos 

Marcadores de 
livros 
Cartazes alusivos à 
BE 
Material de 
papelaria e outros 

50 

Durante o mês 
de outubro 

24 de outubro 
– Dia da BE 

1,7 

Comemoração do 
“Halloween” 

C1 

Compreender o 
significado de 
algumas datas 
festivas. 

Realização de 
algumas atividades 
relacionadas com a 
data. 

Equipa das BE 
BE das 
Escolas do 
AECC 

Alunos 
Material impresso 
Material de 
papelaria 

5 
Final de 
outubro 

2ºPeríodo 
Objetivo 

do PEA 
(nº) 

Atividade Objetivo da 
Atividade 

Descrição sumária Dinamização Local 
Dinamização 

Destinatários Recursos/ 
parceiros 

€ Data 
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7,11 
“O amor está no ar” 

B, C2 

Promover a 
leitura e a escrita. 

Realização de 
atividades variadas  
Alusivas à temática. 

Equipa das BE 
BE das 
Escolas do 
AECC 

Alunos 

Livros 
Material de 
papelaria 
Outros 
Pais / EE 
Professores 

10 
14 de 

Fevereiro 

7,11 
Semana da Leitura 

B, C, D1 

Promover a 
leitura e a 
participação da 
comunidade 
educativa em 
projetos comuns 

Realização de 
atividades variadas 
a programar. 

Equipa das BE 
BE das 
Escolas do 
AECC 

Comunidade 
educativa 

Livros 
Material de 
papelaria 
Outros 
Pais / EE 
Professores 

50 Março 

7,11 
“Ser poeta é...” 

B, C2 

Promover a 
criatividade e a 
colaboração dos 
pais / EE. 

Realização de 
atividades variadas  
Alusivas à temática. 

Equipa das BE 
BE das 
Escolas do 
AECC 

Alunos 

Livros 
Material de 
papelaria 
Outros 
Pais / EE 

10 21 de Março 

3ºPeríodo 
Objetivo 

do PEA 
(nº) 

Atividade Objetivo da 
Atividade 

Descrição sumária Dinamização Local 
Dinamização 

Destinatários Recursos/ 
parceiros 

€ Data 

1,7 

Dia Mundial do 
Livro 

B 

Promover a 
leitura e o livro 
junto da 
comunidade 
escolar. 

Realização de 
exposições, 
concursos e 
passatempos 
alusivos ao tema. 

Equipa da BE BE EB23 
Comunidade 
educativa 

Material de 
papelaria 
Material impresso 
Livros 
Convidados 

7 26 de abril 

9 

Visita de integração 
dos alunos do 4º 
ano da EB1JI de 
Vila Nova de 
Caparica 

B, D1 

Promover a 
integração dos 
alunos numa 
nova escola. 

Realização de uma 
atividade 
motivadora para a 
futura utilização da 
BE. 

Equipa da BE BE EB23 
Alunos do 4º 
ano da EB1JI 

Material de 
papelaria 
Material impresso 
Outro material 

5 
Final do 3º 

período 
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9,11 

Participação no 
Arraial do 
Agrupamento 

C, D1 

Promover a 
leitura e o livro 
junto da 
comunidade 
escolar 

Dinamização de 
uma tendinha de 
venda de livros. 

PB Escola sede 
Comunidade 
educativa 

Livros novos ou 
usados. 
Outro material. 

0 
Último dia de 

aulas 

Ao longo do ano 
Objetivo 

do PEA 
(nº) 

Atividade Objetivo da 
Atividade 

Descrição sumária Dinamização Local 
Dinamização 

Destinatários Recursos/ 
parceiros 

€ Data 

1,3,7 

Formação de 
utilizadores 

A2 

Formar 
utilizadores nas 
várias valências 
da BE 

Realização de 
pequenas sessões 
com os alunos para 
um melhor 
conhecimento da 
BE e dos seus 
recursos 

Equipa da BE 
BE das 
Escolas do 
AECC 

Alunos Guiões de apoio 10 
Ao longo do 
ano letivo 

8,12 
Caixa de sugestões 

D2 

Melhorar a oferta 
de serviços 
Promover uma 
atitude crítica e 
construtiva por 
parte dos 
utilizadores 

Local onde os 
utilizadores 
poderão deixar 
sugestões para 
melhorar o 
funcionamento ou 
para aquisição de 
títulos do seu 
interesse 

PB 
BE das 
Escolas do 
AECC 

Comunidade 
educativa 

Caixa de cartão. 
Impressos próprios. 

0 
Ao longo do 
ano letivo 

1,7 

Campeões de 
Leitura 

B 

Promover a 
competência da 
leitura 
Promover a 
leitura sobretudo 
domiciliária 

Atribuição de 
prémios aos alunos 
que requisitarem 
mais livros 

PB BE EB23 Alunos 
Livros para atribuir 
como prémios 

5 
Ao longo do 
ano letivo 
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1,3,6,7 

Apoio às 
actividades dos 
alunos na procura e 
tratamento da 
informação 

A2 

Promover o 
desenvolvimento 
de competências 
dos alunos no 
que diz respeito à 
literacia da 
informação 

Apoio aos alunos 
(ou outros 
utilizadores) na 
procura, seleção e 
tratamento da 
informação, no 
âmbito das áreas 
curriculares 

Equipa da BE 
BE das 
Escolas do 
AECC 

Alunos 

Material de 
funcionamento das 
BE 

0 
Ao longo do 
ano letivo 

1,7,12 

Exposições 
temáticas 

A1 

Colaborar com as 
várias áreas 
curriculares 
disciplinares ou 
não disciplinares 
Divulgar 
trabalhos dos 
alunos 
promovendo a 
qualidade 

Exposição de 
trabalhos realizados 
pelos alunos, nas 
áreas curriculares, 
com a finalidade de 
abordar temáticas 
específicas de 
interesse geral 

Equipa da BE BE EB23 
Comunidade 
educativa 

Trabalhos dos 
alunos 
Material de 
papelaria 

0 
Ao longo do 
ano letivo 

7,8 

Informatização do 
fundo documental 

D1 

Organizar e 
catalogar o fundo 
documental das 
BE 

Tratamento do 
fundo documental 
com base na CDU 
e catalogação 
automatizada 
através de software 
apropriado 

Equipas das 
BE 

BE das 
Escolas do 
AECC 

Comunidade 
educativa 

Material de 
funcionamento das 
BE 

? 

* 

Ao longo do 
ano letivo 

7,8 

Catálogo 
bibliográfico 

C2 

Proporcionar o 
acesso (on-line), 
rápido e eficaz, 
aos recursos 
bibliográficos 
existentes 

Construção de um 
catálogo 
identificativo de 
todos os recursos 
que a BE tem à 
disposição dos 
utilizadores e 
respectiva 
divulgação através 
do blogue das BE 

Equipa das BE 
BE das 
Escolas do 
AECC 

Comunidade 
educativa 

Rede de 
Bibliotecas 
Escolares 
Bibliotecas 
Municipais de 
Almada e Feijó 

0 
Ao longo do 
ano letivo 
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1,7 
Hora do Conto 

A1, B 

Estimular o gosto 
pela leitura e pela 
literatura em 
geral 

Realização de 
pequenas sessões 
de leitura de contos 
a turmas ou outros 
grupos de alunos 

Equipa da BE 
Professores 
Alunos 
Outros 
convidados 

BE das 
Escolas do 
AECC 

Alunos 
Livros 
Professores 
Outros convidados 

10 
Ao longo do 
ano letivo 

1,7 
Ler para crescer 

B 

Criar e manter o 
hábito e o prazer 
da leitura, da 
aprendizagem e 
da utilização das 
bibliotecas ao 
longo da vida. 

Divulgar a 
literatura e 
autores 
portugueses 

Leitura de histórias, 
contos e poesia 
Reconto, resumo e 
exploração dos 
textos lidos 
Pesquisa orientada 
na internet/sites 
temáticos 
Realização de 
pequenos textos no 
computador sobre 
as temáticas 
pesquisadas 
Requisição de livros 
para leitura na 
escola ou em casa 

PB 
Professores 

Todas as 
Escolas EB1JI 
do AECC 

Alunos do Pré-
escolar e do 1º 
Ciclo 

Livros 
Computador 
Impressora 
(tinteiro) 
Material multimédia 
Pais 

90 
Ao longo do 
ano letivo 

1,7 

Um bom livro / 
Livro do mês 

B 

Fomentar a 
leitura 
Informar a 
comunidade e 
instigar à leitura 
de uma 
determinada obra 
Divulgar o livro 
como fonte de 
conhecimento e 
lazer 

Seleção de um/dois 
livros mensais: que 
serão trabalhados 
nas salas de aulas 
curriculares / BE e 
expostos os 
trabalhos daí 
resultantes 
posterior e 
oportunamente. 

PB 
Professores 

Todas as 
Escolas EB1JI 
do AECC 

Alunos 

Livros 
Material de 
papelaria 
Expositor 

0 
Ao longo do 
ano letivo 
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1,7 
Caixinha da Leitura 

C2 

Criar e manter 
nas crianças o 
hábito e o prazer 
da leitura, da 
aprendizagem e 
da utilização das 
bibliotecas ao 
longo da vida 

Seleção de livros a 
integrar três caixas 
que circularão entre 
as três escolas do 
1º ciclo do 
agrupamento 

PB 
Todas as 
Escolas EB1JI 
do AECC 

Alunos 

Livros 
Caixas 
Bibliotecas 
municipais de 
Almada e do Feijó 

0 
Ao longo do 
ano letivo 

7,12 

Reuniões / 
contactos informais 
com coordenadores 
de departamento e 
de outras 
estruturas de apoio 
e orientação 
educativa 
A1 

Articular o 
trabalho da BE 
com as várias 
estruturas de 
orientação 
educativa 

Programação de 
atividades 
conjuntas em que a 
BE seja um recurso 
efectivo 

PB 
Professores 

BE das 
Escolas do 
AECC 

Alunos Departamentos 
Outros 

0 
Ao longo do 
ano letivo 

7,12 

Colaboração em 
atividades 
promovidas pelos 
departamentos e 
outras estruturas 
de orientação 
educativa 

A1, D1 

Promover o 
trabalho 
colaborativo com 
a BE 

Apoio / organização 
de atividades em 
articulação com os 
departamentos e 
outras estruturas de 
orientação 
educativa no 
sentido de 
promover o 
sucesso dos alunos 
e desenvolver as 
competências da 
literacia da 
informação 

PB 
Professores 
Outros 

BE das 
Escolas do 
AECC 

Alunos Departamentos 
Outros 

0 
Ao longo do 
ano letivo 
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7,11 

Divulgação da 
informação, 
incluindo a 
dinamização do 
blogue das BE do 
AVECC e da 
página do 
Facebook das BE 
do 1º ciclo 

B, C1, D1 

Divulgar a 
informação em 
vários suportes 

Divulgação das 
atividades das BE, 
através de 
expositores e 
folhetos 
informativos, 
através do portal do 
agrupamento, do 
blogue das BE do 
AVECC e da página 
do Facebook das 
BE do 1º ciclo. 

PB 
BE das 
Escolas do 
AECC 

Comunidade 
educativa 

Material de 
funcionamento das 
BE 
Expositores 
Blogue das BE 
Facebook das BeE 
do 1º ciclo. 

7 
Ao longo do 
ano letivo 

8,13 

Reformulação da 
sinalética 
informativa do 
espaço da BE 

D2 

Melhorar os 
serviços da BE, 
criando um 
espaço mais 
atrativo e 
acolhedor e mais 
fácil de utilizar 

Melhoria da 
sinalética 
informativa e de 
outros aspectos de 
ordem estética 

PB 
BE das 
Escolas do 
AECC 

Comunidade 
educativa 

Material impresso 
Material de 
papelaria 

10 
Ao longo do 
ano letivo 

7,12 

Organização de 
dossiês e 
bibliografias 
temáticos 

A1 

Contribuir para 
um maior 
intercâmbio entre 
as áreas 
curriculares e a 
BE 

Recolha e 
organização de 
artigos, notícias e 
bibliografia sobre 
temas de interesse 
geral 

Equipa da BE 
BE das 
Escolas do 
AECC 

Comunidade 
educativa 

Dossiês 
Pastas 
Separadores 
Blogue das BE 

0 
Ao longo do 
ano letivo 

1,3,7 

Aquisição de 
material 

D3 

Criar um fundo 
documental 
adequado às 
exigências do 
agrupamento 

Aquisição de 
materiais 
adequados às 
exigências do 
agrupamento tendo 
em conta as 
sugestões 
recolhidas 

Equipa da BE 
BE das 
Escolas do 
AECC 

Comunidade 
educativa 

Verbas atribuídas 
às BE 

a) 
Ao longo do 
ano letivo 
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8 

“Dossier” de 
Procedimentos 

D2 

Facilitar o 
trabalho e a 
integração de 
qualquer pessoa 
na equipa da BE 

Elaboração de um 
“dossier” contendo 
toda as orientações 
respeitantes a 
procedimentos 
adotados na BE 

Equipa da BE 
BE das 
Escolas do 
AECC 

Equipa da BE 
Material impresso 
Material de 
papelaria 

5 
Ao longo do 
ano lectivo 

 

* Depende dos recursos envolvidos, necessários para que o programa de catalogação (PORBASE5) funcione corretamente. 

a) Dependente da disponibilidade do orçamento do Agrupamento. 

Domínios a privilegiar na Biblioteca Escolar: 

A. Apoio ao desenvolvimento curricular 

A.1. Articulação curricular da Biblioteca Escolar com as estruturas pedagógicas e os docentes. 

A.2. Desenvolvimento da literacia da informação. 

B. Leitura e literacia. 

C. Projectos, parcerias e actividades livres e de abertura à comunidade 

C.1. Apoio a actividades livres, extra-curriculares e de enriquecimento curricular. 

C.2. Projectos e parcerias. 

D. Gestão da Biblioteca Escolar 

D.1. Articulação da Biblioteca Escolar com a Escola/Agrupamento. Acesso e serviços prestados pela Biblioteca Escolar. 

D.2. Condições humanas e materiais para a prestação dos serviços. 

D.3. Gestão da colecção. 

 


