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RelatóriosdeAvaliaçãodasBibliotecasEscolares(RBE),ProjetodeAutonomiadoAgrupamento,ObjetivosEstratégicosdoPAAdoAgrupamento(*1–Melhoraras

competências/resultadosescolaresdosalunos,3–Aumentarautilizaçãodetecnologiasinovadoras/ambientesdetrabalhodigitaisnoprocessoensino-aprendizagem,4–Promover
atividadesdeenriquecimentooudecomplementodocurrículo,5–AumentaroenvolvimentodosPaiseEncarregadosdeEducaçãonavidadoAgrupameÃto,8–Melhoraragestãodos
recursoshumanosemateriaisdoAgrupamento).

TEMAS/DOMíNIOS

CONTEúDOS/ATIVIDADES
OBJETIVOS * INTERVENIENTES

RECURSOS

MATERIAISE

FINANCEIROS

TEMPO AVALIAçãO

GestãodasBibliotecasEscolares

 Atividadesdegestãoderecursos
materiaisehumanos

Atualizaçãoderegistosde
utentes;

Elaboraçãodosorçamentosdas
BE;

Recolha,pelosPB,desugestões
deaquisiçãodacomunidade
educativa;

Aferiçãodedadosestatísticos
sobreautilizaçãodasBE

Contactoscom professorese
coordenadoresdeestruturas
intermédiasparacoordenação
deatividadesdepromoçãodo
currículo;

Açõesdeformaçãocontínua
breves,pelosprofessores
bibliotecários(PB),aos
funcionárioseprofessoresda
equipa,sobrecatalogaçãoe
gestãoderecursos.

 Participar,conjuntamente
com osórgãoscompetentes
doAgrupamento,naselecção
deequipamentoe
documentaçãoa
disponibilizarpelas
Bibliotecas.

 Promoveraatualizaçãoe
diversificaçãodas
competências;recursos
técnicos;equipamentose
documentação,numa
perspectivadesintoniacom a
evoluçãodasnovas
tecnologiasesuportesde
informação.

 Darcontinuidadea
procedimentosde
catalogaçãoe
disponibilizaçãodosdiversos
suportesdeinformação
existentesnasescolas.

8 EBFAVeESMF:
EquipasdasBEdo
Agrupamento

Software
(aplicaçõesem
MicrosoftAccesse
Porbase)(anuidade
doprograma
Porbase:€300,00

Equipamento
técnico:€150,00

Consumíveis
(materialde
papelaria,tinteiros,
CD’s,DVD’se
cassetesdigitais):€
200,00

Assinaturade
jornaiserevistas:€
700,00

Documentos(livros,

Aolongodo
anoletivo Indicadorde

medida:85%do
cumprimento
dasatividades.

Instrumentode
avaliação:
-BasedeDados
RBE2018;
-Relatóriodo
PlanodeAçãodo
PB.
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Continuaçãodoprocessode
adoçãodoPrisma/Porbase
comorecursoinformático
prioritárioem ambasas
bibliotecas.

filmesediscos):€
1700,00

Gestãodacoleção

 Atividadesdegestãodacoleção

Catalogaçãoeindexaçãode
recursos(incluindorecursos
online).

Açõesdeconservaçãoerestauro
derecursoseequipamentos.

Realizaçãododesbastedos
manuaisescolareseperiódicos.

Disponibilização(físicaeonline)
àcomunidadeescolarde
boletinstemáticossobre
recursosfísicoseonline
disponíveis.

 Manterofundodocumental
organizadoeatualizado.

 Fomentarousodosrecursos
existentes,atravésda
publicação/ediçãode
documentosadequadose
sempredisponíveis.

8 EBFAVeESMF:
EquipasdasBEdo
Agrupamento

Sem custosdiretos Aolongodo
anoletivo Indicadorde

medida:75%do
cumprimento
dasatividades.

Instrumentode
avaliação:Basede
DadosRBE2018.

Currículoeusodainformação

 ApresentaçãodasBEàcomunidade
educativa,atravésdapromoçãode
visitasguiadasaalunos.

 Apresentarosespaços,os
recursoseasregrasde
funcionamentodasBE.

4 EBFAVeESMF:
EquipasdasBEdo
Agrupamento;Dtse
alunos

Sem custosdiretos Aolongodo
anoletivo

Indicadorde
medida:100%
dasturmasdos
anosiniciaisde
ciclovisitam a
BE.
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Instrumentode
avaliação:Registo
diáriodoPB.

 DinamizaçãodapresençadasBEno
sitedoagrupamento.

 Divulgarosrecursos
existentesnasBEeas
atividadespromovidas.

 Potenciarprocedimentosde
contactocom osalunos,
professoreseencarregados
deeducação.

3 ESMFeEBFAV:
EquipasdasBEdo
Agrupamento
Prof.Responsável–
CiprianoMendes

Sem custosdiretos Aolongodo
anoletivo

Indicadorde
medida:
publicações
solicitadas/
publicações
divulgadas.

Instrumentode
avaliação:Basede
dadosRBE2018e
estatísticasda
página.

 DinamizaçãodapresençadasBEno
Facebookdoagrupamento.

 Divulgarosrecursos
existentesnasBEeas
atividadespromovidas.

 Potenciarprocedimentosde
contactocom osalunos,
professoreseencarregados
deeducação.

3 ESMFeEBFAV:
EquipasdasBEdo
Agrupamento
Prof.Responsável–
MariadosAnjos
Polícia

Sem custosdiretos Aolongodo
anoletivo

Indicadorde
medida:4
publicaçõespor
semana.

Instrumentode
avaliação:Basede
dadosRBE2018e
estatísticasda
página.

 “Aprendizagem em ambientes
digitais”

Formaçãodeutilizadoresnoâmbito
dasliteraciasedaarticulação
curricular.

 Promoveraexploraçãode
recursospedagógicoson-line
naspráticasdeensino-
aprendizagem.

 Reforçareampliaropapel
formativodasBE.

3 EBFAVeESMF:
EquipasdasBEdo
Agrupamento,
professorese
alunos.
 Atividades

Sem custosdiretos Aolongodo
anoletivo Indicadorde

medida:85%das
formações
planeadas
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autónomas(alunos
eprofessores).

 Atividades
programadascom
professores

executadas.

Instrumentode
avaliação:
-Planode
FormaçãoInterna
2017-2018;
-Registodiáriodo
PB;
-Relatóriodo
PlanodeAçãodo
PB.

 Dinamizaçãodeplataformas
digitaisdepromoçãodaliteraciade
informação:

-AESC-TEC:bloguedeselecção
epartilhadeconteúdos
educativosdigitais,comentados.
-Professores:AESC-TEC:página

no
Facebook,sobreeducaçãoe
recursoseducativosdigitais,de

e
paraprofessores.

 Promoveraexploraçãode
recursospedagógicosonline
naspráticasdeensino
aprendizagem.

•Formarutilizadoresna
exploraçãoderecursos
pedagógicosinterativos.

ESMFeEBFAV:
EquipasdasBEdo
Agrupamento
Prof.Responsável–
MariadosAnjos
Polícia

Sem custosdiretos Aolongodo
anoletivo

Indicadorde
medida:
-AESC-TEC–
mínimo2
atualizações
/mês;
-Professores
AESC–TEC-4
atualizações
/mês.

Instrumentode
avaliação:Basede
dadosRBE2018e
estatísticasde
publicaçãodas
plataformas
digitais(Facebook
eBlogger).
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PromoçãodaLeituraeatividadesdeenriquecimentocurriculareextracurricular

 “SuperHeróisdaLeitura”:projetode
promoçãodaliteraciadaleituranas
turmasde1ºano,inseridonoPlano
deAçãodePromoçãodosucesso
escolardoagrupamento.

 Promoverogostopeloslivros
epelaleitura.

 Desenvolvertrabalho
articuladoecooperativo.

 Envolverafamílianas
atividadesescolaresena
promoçãodehábitosde
leitura.

4 EBFAV(1ºCEB-1º
ano):PB;todosos
alunosinscritosno
1.ºano;docentes
titulares;
PaiseEEdos
alunos.

€100,00(paraas
maletaseas
cadernetasdeleitura
dosalunosdo1ºano)

Aolongodo
anoletivo

Indicadorde
medida:
-75%dosalunos
cumpram as
atividades
mensais;

-70%das
turmas
cumpram as
dinâmicasdo
projeto.

Instrumentode
avaliação:
-Fichade
registoda
atividade
mensal;
-Questionáriode
avaliaçãofinalpor
turma.

 ENTRE_afetos:Projeto“Leituraem
vaievem”.

 Promoverogostopeloslivros
epelaleitura.

 Promoveraleituraem família.
 Promoveroespíritode

partilhaedecooperação.
 Proporcionarnovasvivências.

5 EBFAV(Pré):PB,
todasasturmasdo
agrupamento.
PaiseEE.

Sem custosdiretos Aolongodo
anoletivo

Indicadorde
medida:90%das
turmas
cumpram as
dinâmicasdo
projeto.
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Instrumentode
avaliação:

Questionáriode
avaliaçãofinalpor
sala.

 ENTRE_afetos:Projeto“SOBE”.  Aumentaraqualidadeda
divulgaçãoeinformação
sobresaúdeoral.

  Promoverogostopelaleitura
epelaescrita.

 Incrementarparceriasentrea
BEeoProjetoPES/outras
instituições(nomeadamente
SaúdeEscolar).

4 EBFAV(Prée1º
CEB):PB;turmas
inscritaspelas
educadoras/
professorestitulares
deturma.

Sem custosdiretos Aolongodo
anoletivo

Indicadorde
medida:número
deetapas
planeadase
númerode
etapas
realizadas.

Instrumentode
avaliação:
checklistde
implementação
dasetapasdo
projeto.

 ENTRE_afetos:Projeto“Dormir+
Lermelhor”.

 Promoverahigienedosono.
 Consciencializarparaa

importânciadosonono
desenvolvimentode
competênciasleitoras,da
capacidadedeaprendizagem
edosucessoescolar.

 Promoverogostopelaleitura
epeloslivros.

 Desenvolvertrabalho
articuladoecooperativo.

5 EBFAV(Prée1º
CEB):PB,turmas
inscritaspelas
educadoras/
professorestitulares
deturma.
PaiseEE.

Sem custosdiretos Aolongodo
anoletivo

Indicadorde
medida:número
deetapas
planeadase
númerode
etapas
realizadas.

Instrumentode
avaliação:
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 Promoverainteraçãoentrea
escola,osencarregadosde
educaçãoeomeio.

checklistde
implementação
dasetapasdo
projeto.

 PATRIMÓNIO_nosso:Projeto“Do
PassadoaoPresenteem
Cerromaior”

 Promoverogostopelo
conhecimentodopassado
local.

 Incentivarapreservaçãodo
patrimónioculturaldo
concelho.

 Proporcionarnovasvivências.
 Envolverafamílianas

atividadesescolares.
 Promoverodesenvolvimento

dediversasliteracias.

4 EBFAV(Prée1º
CEB):PB,turmas
inscritaspelas
educadoras/
professorestitulares
deturma.
PaiseEEdos
alunos.

Sem custosdiretos Aolongodo
anoletivo

Indicadorde
medida:número
deetapas
planeadase
númerode
etapas
realizadas.

Instrumentode
avaliação:
checklistde
implementação
dasetapasdo
projeto.

 ProjetoGrupodeTeatroda
Mediateca:Estudodetécnicasde
representaçãoteatral/expressão
dramáticaeencenaçõese
representações,aolongodoano
letivo,decorrentesdotrabalho
realizadoem oficina.

 Realizarexercidosde
expressãodramática.

 Realizarjogosdramáticos.

 Exercitaraimprovisaçãoea
dramatização.

 Exploraraspotencialidades
daimagem,domultimedia,do
som edaluznacriaçãode
espaçoseambientescénicos.

 Experimentaraconstruçãode
personagens.

 Explorarasnoçõesdeacção

4 ESMF–PB,Profª
FátimaBejaealunos
doprojeto.

Sem custosdiretos Aolongodo
anoletivo

Indicadorde
medida:número
deetapas
planeadase
númerode
etapas
realizadas.

Instrumentode
avaliação:
checklistde
implementação
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econflitodramáticoatravés
daconstruçãode
cenas/dramatizações.

 Experienciartécnicase
linguagensteatraisdiversas.

 Divulgarobraseautores.

 Promoverogostopelasartes
cénicasepeloregisto
multimediadasmesmas.

dasetapasdo
projeto.

 MêsInternacionaldasBibliotecas
Escolares

“LigandoComunidadeseCulturas”
PromoçãodaBEjuntodacomunidade
escolar

 Promoverlaçosafetivoscom
abibliotecaescolar.

 Promoverogostopelaleitura.
 Promoverainformaçãoeo

conhecimento.

4 EBFAV(1ºe2º
CEB):PBealunos.

Atividades
programadas
(turmas/
professorestitulares
deturmado1ºano).

Sem custosdiretos 2017,outubro Indicadorde
medida:número
deatividades
planeadase
númerode
atividades
realizadas.

Instrumentode
avaliação:
checklistde
implementação
dasaçõesda
atividade.

 Viver(com)aescrita:

Encontrocom aescritoraCristina
Carvalho

 Fomentarhábitosdeleitura;

 Promoveroencontrocom

escritores.

4 ESMF–PB,
Professoresde
Portuguêsealunos
do
3ºciclo(7ºA;7ºE;
7ºF)
ServiçoMunicipal

deBibliotecase

Sem custosdiretos 16/11/2017

10h00/11h45

Indicadorde
medida–graude
satisfaçãoigual
ousuperiora70%.

Instrumentode
avaliação:
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Arquivo questionáriode
avaliaçãoda
atividade.

 ConcursodeContodeNatal
ArticulaçãoCurricular/Promoçãoda
Escritatemática/conto.



 Promoverogostopela
escrita/textonarrativo.

 Desenvolveracriatividadeea
imaginação.

 Colaborarcom o
desenvolvimentocurricular.

 Envolverafamílianas
atividadesescolares.

4 EBFAV(1ºe2º
CEB):PB,alunos
(Participação
facultativade
alunos).

€100,00(diplomas
eprémios:3
premiadosdo1º
CEBe3premiados
do2ºCEB)

2017,
dezembro

Indicadorde
medida:número
deetapas
planeadase
númerode
etapas
realizadas.

Instrumentode
avaliação:
checklistde
implementação
dasetapasda
atividade.

 "SimultâneadeXadrez":

IITorneioXadrezBEFAV

 Desenvolvercompetências
cognitivas,como:atenção,
disciplina,memória,
concentraçãoeraciocínio
lógico.

 Estimularaautoestima,a
competiçãosaudável,a
interaçãoeotrabalhoem
equipa.

 Assimilarregrasqueregem o
xadrezcomoformade

4 EBFAV(1ºe2º
CEB):
PB,
EquipadaBEda
EBFAVeDiretordo
Agrupamento

Alunosinscritospor
categorias(iniciados
e
juvenis)

Sem custos
diretos

2018,janeiro

(segunda
semanade
aulas2º
período,4ª)

Indicadorde
medida:número
deetapas
planeadase
númerode
etapas
realizadas.

Instrumentode
avaliação:
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regulamentodecondutado
alunodentroeforadasalade
aula.

checklistde
implementação
dasetapasda
atividade.

 “EstafetadaLeitura”-Articulação
CurricularePromoçãodaLeitura

 Promoverogostopeloslivros
epelaleitura.

 Fomentarhábitosdeleitura.
 Desenvolvertrabalho

articuladoecooperativo.

4 EBFAV(1ºe2º
CEB):PB,
professoresealunos
(3ºe4ºanoda
escolasedeetodas
asturmasde5ºe6º
ano)

€40,00(diplomas/
lembrançasde
participação)

2018,março
(última
semanade
aulas-2º
período)

Indicadorde
medida:número
deetapas
planeadase
númerode
etapas
realizadas.

Instrumentode
avaliação:
checklistde
implementação
dasetapasda
atividade.

 InMemoriam:ManueldaFonseca
CelebraçãodoDiadoPatronodaESMF

 DivulgaraobradeManuelda
Fonseca.

 Promoveracontextualização
deatividadesdeexpressão
dramáticaedetecnologiasda
comunicação.

4 ESMF–Equipada
Mediateca.

€50,00(diplomas/
lembrançasde
participação)

2018,março,
11

Indicadorde
medida:número
deatividades
planeadase
númerode
atividades
realizadas.

Instrumentode
avaliação:
checklistde
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implementação
dasaçõesda
atividade.

 Concurso“Lercom Prazer”:
concursodeleitura,noâmbitodo
DiaInternacionaldoLivro(atividade
promovidaem colaboraçãocom as
escolasdoconcelhoecom a
BibliotecaMunicipal–onde
decorreráafinal).

 Colaborarcom o
desenvolvimentocurricular.

 Promoverogostopeloslivros
epelaleitura.

 Proporcionarnovasvivências.

4 EBFAVeESMF(1º,
2ºe3ºCEB):
Professores
bibliotecários,
alunos,professores
dePortuguês
BibliotecaMunicipal.

€100,00(diplomas/
lembrançasde
participação)

2018,março
(Eliminatória
nasescolas)
2018,abril
(Finalna
Biblioteca
Municipal)

Indicadorde
medida:número
deetapas
planeadase
númerode
etapas
realizadas.

Instrumentode
avaliação:
checklistde
implementação
dasetapasda
atividade.

“PrimaveraPoética”(concurso
depoesia)-Articulação
Curricular/Promoçãodaescrita
temática/poesia.

 Promoverogostopela
escrita/textopoético.

 Desenvolveracriatividadeea
imaginação.

 Colaborarcom o
desenvolvimentocurricular.

 Envolverafamílianas
atividadesescolares.

4 EBFAV(1ºe2º
CEB):PB,alunos
(Participação
facultativade
alunos).

€100,00(diplomas
eprémios:3
premiadosdo1º
CEBe3premiados
do2ºCEB)

2017,maio Indicadorde
medida:número
deetapas
planeadase
númerode
etapas
realizadas.

Instrumentode
avaliação:
checklistde
implementação
dasetapasda
atividade.
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 SemanadaLeitura

(programapróprio)

Atividadesdeteatro/expressão
dramática(ESMF)

 Promoverogostopeloslivros
epelaleitura.

 Promoverogostopela
escrita/textonarrativo.

 Desenvolveracriatividadeea
imaginação.

 Desenvolverogostopela
leituraem outraslínguas.

 Promoveracontextualização
deatividadesdeexpressão
dramáticaedetecnologiasda
comunicação.

 Promoverotrabalho
articuladoecooperativo.

 Promoverainteraçãoentre
aescola,osencarregados
deeducaçãoeomeio.

4 EBFAVeESMF:
EquipasdasBE,
professores,alunos,
livreiros.
BibliotecaMunicipal

2018,maio

Indicadorde
medida:número
deatividades
planeadase
númerode
atividades
realizadas.

Instrumentode
avaliação:
checklistde
implementação
dasatividades.

 FeiradoLivro(ESMFeEBFAV)  Promoverogostopeloslivros
epelaleitura.

 Promoverocontactocom
escritorese/ouilustradores.

EBFAVeESMF:
EquipasdasBE,
professores,alunos,
livreiros/editoras.

Honoráriosde
escritores/
animadores:€
150,00

2018,maio

Indicadorde
medida:
realizada/não
realizada

Instrumentode
avaliação:
Registodiáriodo
PB.


