Plano de Atividades das Bibliotecas do Agrupamento de Escolas Dr. Mário Sacramento – 2018-2019
(Elaborado de acordo com os objetivos e estratégias de atuação presentes no PEA: “Melhorar as competências de leitura e de escrita: Apoiar o desenvolvimento de hábitos
e de técnicas de estudo; Manter e criar clubes, projetos/parcerias de leitura em contexto extracurricular…”)

Atividades/Domínio Objetivos

Destinatários

Dinamizadores

Orçamento

Datas e Local

Dia Internacional do
Animal: exposição os
animais na literatura e
nas ciências;
Skype in the Classroom
com o Centro
Pedagógico do Jardim
Zoológico.
B. e C.
Promoção da Leitura;
Projetos, parcerias,
atividades livres …

Turmas do 7.º 9.º e
10º ano

PB com a
colaboração dos
Prof. Jesus Vidinha,
Teresa Correia e
Helena Duarte

Sem custos

4 de outubro

Prof. Bib. (PB)

Sem custos

- Sensibilizar para a
necessidade de
proteger e respeitar
os animais e de
contribuir para a
preservação das
espécies
- Lembrar a
importância dos
animais na vida das
pessoas
suas vertentes

. Divulgar os recursos
Visita guiada à BE: CDU documentais da BE

Alunos do 7.º ano do

BE Escola Sede

A partir de outubro,
calendarizadas de

e anatomia do livro/
A. Apoio ao
desenvolvimento
curricular

. Incentivar a
pesquisa autónoma
. Formar novos
utilizadores

EB

Equipa BE

acordo com a
disponibilidade do
Prof. de Português e
BE
BE Escola Sede

Clube de literatura:
Preparação para o
CIL/CNL
B. Leitura e literacia

Clube BD/Manga/
B. Leitura e literacia

Workshop de desenho
C. Projetos e parcerias,
atividades livres…

. Promover o gosto
pela leitura
. Incentivar a partilha
de leituras
. Criar uma
comunidade de
leitores
. Promover o gosto
pela leitura
. Criar uma
comunidade escolar
de leitores
.Fomentar a partilha
de leituras e projetos
entre os elementos
do clube
.Incentivar a troca de
experiências e
saberes na área do
desenho

Alunos
PB

PB

150 € em fundo
documental (Verba
do projeto A Ler+)

PB e Mariana
Gonçalves

Sem custos

Alunos (aberto a
alunos de outras
escolas)
Alunos do clube de
Manga (aberto a
alunos de outras
escolas)

100 € em fundo
documental

Início de outubro
(Fase de inscrição)
Meados de outubro
(1.ª Reunião mensal)
BE Escola Sede
Meados de outubro
(1.ª Fase de inscrição)
Final de outubro
(Início das atividades)
BE Escola Sede
17 de outubro
BE Escola Sede

Consumer.Talk: De
olho no rótulo
(Decojovem)
B. literacia da
informação

Consumer.Talks:
Literacia Financeira, o
ABC da poupança
(Decojovem)
B. Literacia da
Informação

Clube: “Leituras na
Noite” /
B. e C.
Promoção da Leitura;
Projetos parcerias,
atividades livres e de
abertura à
comunidade

. Sensibilizar para a
Alunos do 7-º ano
importância das
escolhas certas e
saudáveis de
produtos alimentares
. Incentivar a leitura
e correta
interpretação de
rótulos de alimentos
. Promover hábitos
Alunos do 10.ºano
de poupança
de Economia
.Sensibilizar para
formas corretas de
gestão do orçamento

. Promover o gosto
pela leitura
. Criar uma
comunidade de
leitores

Pais e Encarregados
de Educação

PB, DecoJovem e
Projeto EcoEscola
(Prof. Isaura
Reverendo e Helena
Oliveira)

15 € (ajudas de custo 23 de outubro
para deslocações).
BE Escola Sede

PB, DecoJovem e
prof. De Economia
(Isabel Santos e Luís
Rodrigues)

15 € (ajudas de custo 23 de novembro
para deslocações)
BE Escola Sede

PB

40 € em fundo
documental

Novembro (a
combinar com a
Associação de Pais e
EE)
BE Escola Sede

Apoio ao
desenvolvimento das
atividades referentes a
DAC: “Aveiro, terra de
mar e de sal”;
“Cidadania e
desenvolvimento” e
“Saúde e
Interculturalidade”
A . Apoio ao
desenvolvimento
curricular

. Acompanhar os
alunos em atividades
de pesquisa, seleção
e tratamento da
informação

PNC /Plano Nacional
de Cinema:
1.ª A Invenção de
Hugo (M. Scorsese)
C. Projetos, parcerias e
de atividades livres e
de abertura à
Comunidade
Literacia 3 DI: Apoio à
implementação do
concurso da Porto
Editora /
A. Apoio ao

. Promover a literacia
do cinema

Alunos

Equipa da BE

Sem custos

Ao longo do ano
letivo, de acordo com
a calendarização dos
conselhos de turma
BE Escola Sede

Alunos do 10.C

PB

Sem Custos

. Divulgar obras
cinematográficas de
referência.

. Apoiar a
Alunos do 7.º e 8.º
ano
consolidação das
aprendizagens nas
disciplinas de
Português e de Inglês

Novembro (1.ª
sessão), prevendo-se
duas sessões para 2.º
e 3.º períodos
Escola Sede

PB, Prof de
Português Teresa
Correia e Isabel
Almeida(7.º ano) e
de Inglês Fátima

Sem custos

20 a 24 de novembro
(1.ª fase)
BE Escola Sede

desenvolvimen
to curricular

. Incentivar a
participação dos
alunos em concursos

Raposo (8.º ano) e
Porto Editora

A BE vai à sala de
aula:”o debate entre
Rawls e Nozick)”
A. Apoio ao
desenvolvimento
Curricular
O Egito antigo
revisitado (Exposição)
A. Apoio ao
desenvolvimen
to Curricular
A BE vai à sala de aula:
As filosofias
subjacentes ao
heterónimo Ricardo
Reis (Estoicismo e
Epicurismo)
A.Apoio ao
desenvolvimento
curricular

. Divulgar o fundo
documental da BE
. Apoiar as atividades
letivas

Sem custos

Alunos do 12.º ano
de Ciência Política

PB e Prof. Paulo
Abreu, Amélia
Moreira e Carla Lima
(Ciência Política)

. Divulgar o fundo
documental
. Apoiar as atividades
letivas

PB e Prof. Amélia
Moreira (História)

5 € fotocópias

Alunos do 7.º ano de
História

Concurso da Porto
Editora
Cherub:Recruta /

. Promover a leitura
. Incentivar a
participação em

. Divulgar o fundo
documental
. Promover a
transdisciplinaridade
. Apoiar as atividades
letivas

Janeiro, data a
calendarizar com os
professores da
disciplina.

Novembro
BE Escola Sede

Alunos do 12.º ano
de Português

PB e Prof. Aurora
Cerqueira

Sem custos
Novembro (de acordo
com a calendarização
das colegas de
Português)
BE Escola Sede

Alunos do 7.º ano

PB

Sem custos

Dezembro, data a
definir pela Porto
Editora

B. Leitura e Literacia

concursos
BE Escola Sede

Sessão sobre
Organização , métodos
de estudo e dicas de
concentração
A. Apoio ao
desenvolvimento
curricular
Ler +Espaço
Projeto Messenger

. Apoiar os alunos na
gestão e organização
do seu estudo

Alunos do 7.º ano

PB
Equipa da BE

A partir de janeiro, a
agendar com os DT
BE Escola Sede

. Promover a leitura
de obras de natureza
científica

Alunos do 10.ª B

. Divulgar o
conhecimento
científico
. Promover a
utilização da BE
. Divulgar o fundo
documental da BE
. Promover a
transciplinaridade
. Apoiar as atividades
letivas

Alunos do ensino
secundário

PB

C. Leitura e literacia

Histórias com Ciência
D. Projetos, parcerias
e Atividades Livres
e de Abertura à
Comunidade
A BE vai à sala de aula:
Hannah Arendt:
considerações em
torno do Mal.
A. Apoio ao
desenvolvimen
to Curricular

5 € (fotocópias de
desdobráveis sobre
o tema)

Alunos do 9.º ano
(História)
Alunos do 12.º ano
(Ciência Política)

Prof. da UA

PB, Prof. Amélia
Moreira e Paulo
Abreu (História e
Ciência Política)

20 € (para adquirir 2
ex. da obra
“Astrofísica para
gente com pressa”
de N.D. Tyson

A partir de janeiro

Sem custos

A calendarizar de
acordo com os
intervenientes

Sem custos

BE da Escola Sede

BE Escola Sede
2.º período., data a
calendarizar com os
docentes de História
e de Ciência Política
BE Escola Sede

Histórias com
Matemáticos/
A.Apoio ao
desenvolvimento
curricular

Umi Fest : Festival de
cosplay, manga, anime
e gaming. 2.ª ed.

. Promover a
interdisciplinaridade
. Esclarecer o
contexto histórico e
cultural da
emergência das
questões
matemáticas
. Promover a
utilização da BE
. Abrir a BE à
comunidade

Alunos do 9º ano

Prof. Amélia
Moreira, Glória
Sousa e PB

. Sensibilizar para os
riscos inerentes à
utilização da internet
. Promover a
utilização segura da
internet

A partir do 2.º
período, data a
calendarizar
BE Escola Sede

PB e Beatriz Catarino
Comunidade/público
em geral

C. Projetos, parcerias e
de atividades livres e
de abertura à
Comunidade

Consumer.Talks:
Conheces o mundo
digital? - Direitos
digitais e identidade
digital responsável
(Decojovem)
B. Literacia da
Informação

A aguardar
financiamento do
Projeto A Ler+

Alunos (anos a
definir)

PB e DecoJovem

50 € (Apoio da
Escola em águas,
sumo, noodles e
fotocópias)
O resto do
orçamento será
suportado por
patrocínios e
organização do Umi
Fest)
15€ (para despesas
de deslocação)

fevereiro/março (a
aguardar
confirmação)
BE Escola Sede

15 fevereiro

BE Escola Sede

Apoio à Leitura de
obras do PNL
A e B Apoio ao
desenvolvimento
curricular/Leitura e
Literacia

. Promover a
utilização do fundo
documental
. Orientar a escolha
de obras de acordo
com o perfil do leitor

Atualização das
páginas da BE
C. Gestão da BE,
Marketing da
BE

. Divulgar as
atividades da BE
. Promover a
utilização/frequência
da BE

Comunidade escolar

.
Continuação da
catalogação do fundo
documental (Nyron)/
D. Gestão da BE

. Dar continuidade à
construção do
catálogo coletivo da
RBMA

Comunidade Escolar

Alunos do 10.º ano

PB e professores de
Português

Sem despesas

Ao longo do ano
letivo
BE Escola Sede

PB

Sem despesas

Ao longo do ano
letivo
BE Escola Sede

Equipa da BE

Sem despesas

Ao longo do ano
letivo
BE Escola Sede
Aveiro, 18/10/2018
Eunice Pinho

