Plano de Atividades da Biblioteca da Escola Básica de Aradas – Agrupamento Dr. Mário Sacramento 2018-2019

Atividades/Domínio

Objetivos

Destinatários

Dinamizadores

Acolhimento na BE aos
alunos
C. Projetos, parcerias e de
atividades livres e de
abertura à Comunidade
Visita guiada à BE: CDU e
anatomia do livro/
A. Apoio ao
desenvolvimento curricular

. Promover a utilização da
BE
. Abrir a BE à comunidade

Comunidade/público em
geral

Equipa da BE

. Divulgar os recursos
documentais da BE
. Incentivar a pesquisa
autónoma
. Formar novos
utilizadores
. Promover o gosto pela
leitura
. Incentivar a partilha de
leituras
. Criar uma comunidade
de leitores
. Promover o gosto pela
leitura
. Promover o espaço da
BE
. Promover o gosto pela
leitura
. Disponibilizar os
recursos da BE

Alunos do 4º e 5º anos
da EB de Aradas
Professores da Equipa da
BE

PB
Equipa BE

Sem custos

PB

Sem custos

Prof.Ana Rigueiro
PB

Sem custos

Ao longo do ano

Professoras do 1º ciclo
Equipa da BE

Sem custos

Ao longo do ano

Clube de leitura “À Roda
com os Livros”
B. Leitura e literacia

Hora do Conto
B. Leitura e literacia

Apoio ao projeto “Yoga da
Leitura
B. Leitura e literacia”

Orçamento

14 de setembro
Sem custos

Alunos

Alunos do Pré-escolar e
do 1º Ciclo
Alunos do 1º Ciclo

Datas

A partir de outubro,
calendarizadas de acordo
com a disponibilidade do
Prof.ª de Português e
BE
A partir de 20 de
outubro(1.º Fase de
inscrição)
Início de novembro (Início
das reuniões de partilha)
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Leituras em Família
B. Promoção da Leitura;
C. Projetos
parcerias,atividades livres e
de abertura à comunidade

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

Cestinhas da Leitura
B. Promoção da Leitura;
C. Projetos parcerias,
atividades livres e de
abertura à comunidade

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

Acompanhamento e apoio
aos trabalhos sobre o
Espólio subaquático da Ria
de Aveiro
A. Apoio ao
Desenvolvimento curricular
C.Projetos e Parcerias
Desafio do Mês…..

. Apoio ao trabalho de
pesquisa
. Divulgar o fundo
documental

-Promover o gosto pela
Matemática
.Promover a partilha de
ideias
.Promover a utilização da
BE
- Elevar os níveis de
Literacia dos Alunos
-Promover o
desenvolvimento social e
pessoal
. Divulgar o
conhecimento científico
. Promover a utilização da
BE

Literacia 3Di.
A. Apoio ao
desenvolvimento Curricular
C. Projetos, parcerias
B.Leitura e Literacia
Projeto “ Newton Gostava
de LER!”
A. Apoio ao
desenvolvimento Curricular

Pais e Encarregados de
Educação

PB

Ao longo do ano

Educadoras
PB

Sem custos

Alunos de História e
Património Local

PB e Prof.ª de HPL : Ana
Rigueiro

Sem custos

Ao longo do ano letivo

discentes

Julieta Delgado
Equipa da BE

Sem custos

Ao longo do ano

Alunos do 2, 3º ciclos

Prof.Julieta Delgado
PB
Porto Editora

Sem custos

A Calendarizar

Alunos do 1º, 2º e 3º
ciclos da EB de Aradas

PB
Prof.Julieta Delgado

Pais e Encarregados de
Educação
Alunos do pré-escolar

Ao longo do ano

A calendarizar de acordo
com os intervenientes
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C. Projetos, parcerias e
Atividades Livres e de
Abertura à Comunidade
Sala de aula vem à BE
A. Apoio ao
desenvolvimento
Curricular

B.

Apoio à Leitura de obras do
PNL
A. Apoio ao
desenvolvimento
curricular
B. Leitura e Literacia
Microconto
A. Apoio ao
desenvolvimento
curricular
B. Leitura e Literacia
C. Projetos e Parcerias
Apoio a projetos em
articulação com a BM
PESES;SOBE e outros que
eventualmente surjam.
A. Apoio ao
desenvolvimento
curricular
B. Leitura e Literacia
C. Projetos e
Parcerias
Comemoração da X
Semana da Leitura
B.Leitura e Literacia
C. Projetos, parcerias

. Divulgar o fundo
documental da BE
. Apoiar as atividades
letivas
. Promover a utilização
do fundo documental
. Orientar a escolha de
obras de acordo com o
perfil do leitor

2º e 3º ciclos da EB de
Aradas

Equipa da BE
Professores dos
diferentes
Departamentos

Sem custos

Ao longo do ano

Alunos do 1º,2º e
3ºciclos

PB e professores de
Português, professoras
do 1º ciclo

Sem despesas

Ao longo do ano letivo

.Promover a partilha de
ideias
.Promover o gosto pela
escrita.

Alunos do 2º ciclo

PB e professores de
Português

Sem despesas

Ao longo do ano letivo

. Promover a utilização
do fundo documental
.Promover os hábitos de
vida saudável.
.Formar cidadãos
responsáveis e

Alunos do 1º,2º e
3ºciclos

PB e professores de
Português, professoras
do 1º ciclo

Sem despesas

Ao longo do ano letivo

. Promover o gosto pela
leitura
. Incentivar o contacto
com os livros.

Comunidade escolar
Equipa da BE

Sem despesas

Março
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Encontro com..
A. Apoio ao
desenvolvimento
curricular
B. Leitura e Literacia
D. Projetos, parcerias

. Promover a utilização da
BE
.Incentivar o prazer da
escrita e da leitura
.Apoiar as atividades de
ensino-aprendizagem

Comunidade Educativa

Equipa da BE
Professores dos
diferentes
Departamentos
Professores
dinamizadores dos
Projetos de Escola

Ao longo do ano letivo

Concurso “TOP Leitor”
B. Leitura e Literacia

. Promover o
empréstimo domiciliário
- Incentivar o prazer da
escrita e da leitura

Alunos

Equipa da BE

Ao longo do ano letivo

Equipa da BE

Sem custos

Ao longo do ano

Equipa da BE

Sem despesas

Ao longo do ano letivo

Sem despesas

Ao longo do ano letivo

-Fidelizar leitores
Apoio da BE às atividades
funcionais dos alunos com
Programa Educativo
individual
A. Apoio ao
desenvolvimento curricular
Continuação da
catalogação do fundo
documental (Nyron)
D.Gestão da BE

- Apoiar as atividades de
ensino-aprendizagem

Alunos com PEI

. Dar continuidade à
construção do catálogo
coletivo da RBMA

Comunidade Escolar

Manutenção do Blogue
D.Gestão da BE

.Promover a integração
da BE na Escola

Comunidade Educativa

Equipa da BE
Prof .Manuela Fidalgo

Comunidade Escolar

Equipa da BE
Professores dos
diferentes
Departamentos

.Difusão da informação
A Comemorar Também se
Aprende :
Comemoração de
efemérides ,datas,

. Promover a utilização da
BE
.Divulgar os trabalhos dos
discentes

Ao longo do ano letivo
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decoração da BE e Mostras
Documentais
D.Gestão da BE
DAC
A. Apoio ao
desenvolvimento
curricular

.Promover a utilização do
fundo documental
.Formar cidadãos
responsáveis e
autónomos

Discentes
Docentes

Equipa da BE

Sem custos

Ao longo do ano letivo

Aprovado a 19 de outubro de 2018, em reunião de Equipa da BE da EB de Aradas
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