
Refª Atividade Objetivo Estratégico Responsabilidade /
Organização Participantes Calendarização Avaliação Custos

043 “Aprendizagem em ambientes
digitais” (articulação curricular e
promoção da literacia da
Informação e dos média):
- Apoio a projetos e eventos
extracurriculares que vierem a
ser propostos, ao nível da
seleção de recursos digitais e
equipamentos e produção de
informação.
- Trabalho com professores e
alunos de Inglês (3º CEB/SEC)
na produção de um número
especial do boletim da Mediateca
(media), dedicado à escrita
criativa, em inglês – apoio do PB
nas várias fases (na Mediateca e
em sala de aula) de  seleção de
recursos/aplicações digitais e na
produção do próprio boletim.
- Trabalho com professores e
alunos da disciplina de Português
(3º CEB/SEC) na criação de um
blogue (ou similar) para
divulgação, pelos alunos, de
livros selecionados e
comentários sobre as leituras
realizadas - apoio do PB nas
várias fases (na Mediateca e em
sala de aula) de  seleção de
recursos/aplicações digitais e na
produção do próprio suporte
digital.
- Trabalho com professores e
alunos da disciplina de Português
no âmbito do projeto “Ler no
tablet/PC” – apoio do PB na
seleção de livros digitais e na
criação com os alunos de uma

3 – Aumentar a utilização
de tecnologias
inovadoras/ambientes de
trabalho digitais no
processo ensino-
aprendizagem

Bibliotecas escolares
[Professores bibliotecários
Mariana Vera e Cipriano
Mendes
]

EBFAV e ESMF:
Professores bibliotecários,
professores e alunos:
Atividades autónomas pelos
alunos frequentadores das
BE;
Atividades programadas
com os professores dos
projetos citados

2015/09/21 a  2016/07/30
(No ano letivo 2015/2016)

Instrumentos de
autoavaliação
internos das BE e
da RBE

Sem custos
diretos

1



Refª Atividade Objetivo Estratégico Responsabilidade /
Organização Participantes Calendarização Avaliação Custos

biblioteca digital no site das
bibliotecas do agrupamento.
- Trabalho com professores e
alunos de História do 9º ano na
produção de um número especial
do boletim da Mediateca (media),
dedicado à presença portuguesa
na Primeira Guerra Mundial –
apoio do PB nas várias fases (na
Mediateca e em sala de aula) de
seleção de recursos/aplicações
digitais e na produção do próprio
boletim.

044 Apresentação das bibliotecas
escolares à comunidade
educativa, através da promoção
de visitas guiadas a alunos.

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Bibliotecas escolares
[Professores bibliotecários
Mariana Vera e Cipriano
Mendes]

ESMF e EBFAV: Equipas
das BE do Agrupamento;
Professores colaborantes

2015/09/21 a  2016/07/30
(No ano letivo 2015/2016)

Instrumentos de
autoavaliação
internos das BE e
da RBE

Sem custos
diretos

045 Atividades de gestão da coleção:
catalogação e indexação de
recursos (incluindo recursos
online); ações de conservação e
restauro de recursos e
equipamentos; realização do
desbaste dos manuais escolares
e periódicos, disponibilização
(física e online) à comunidade
escolar de boletins temáticos
sobre recursos físicos e online
disponíveis.

8 – Melhorar a gestão dos
recursos humanos e
materiais do Agrupamento

Bibliotecas Escolares
[Professores bibliotecários
Mariana Vera e Cipriano
Mendes]

Equipas das BE do
agrupamento

2015/09/21 a  2016/07/30
(No ano letivo 2015/2016)

Instrumentos de
autoavaliação
internos das BE e
da RBE

Sem custos
diretos
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Organização Participantes Calendarização Avaliação Custos

046 Atividades de gestão de recursos
materiais e humanos: atualização
de registos de utentes;
elaboração de orçamentos;
contactos com professores e
coordenadores de estruturas
intermédias para promoção de
atividades de desenvolvimento
do currículo; harmonização de
procedimentos/adoção de
instrumentos de catalogação em
ambas as bibliotecas.

8 – Melhorar a gestão dos
recursos humanos e
materiais do Agrupamento

Bibliotecas escolares
[Professores bibliotecários
Mariana Vera e Cipriano
Mendes]

Equipas das BE do
agrupamento; docentes;
coordenadores de estruturas
intermédias

2015/09/21 a  2016/07/30
(No ano letivo 2015/2016)

Instrumentos de
autoavaliação
internos das BE e
da RBE

Software
(aplicações em
Microsoft
Access e
Porbase/Prism
a) (anuidade
do programa
Prisma: €
300,00
Equipamento
técnico:
€150,00
Consumíveis
(material de
papelaria,
tinteiros, CD’s,
DVD’s e
cassetes
digitais): €
200,00
Assinatura de
jornais e
revistas: €
700,00
Documentos
(livros, filmes e
discos): €
1700,00

047 Dinamização da presença das
BE no facebook e no site do
agrupamento.

3 – Aumentar a utilização
de tecnologias
inovadoras/ambientes de
trabalho digitais no
processo ensino-
aprendizagem

Bibliotecas escolares
[Professores bibliotecários
Mariana Vera e Cipriano
Mendes]

Equipas das BE do
Agrupamento

2015/09/21 a  2016/07/30
(No ano letivo 2015/2016)

Instrumentos de
autoavaliação
internos das BE e
da RBE

Sem custos
diretos

048 Divulgação de recursos didáticos
digitais e físicos para apoio a
necessidades de alunos e
professores, no âmbito das
atividades curriculares e
extracurriculares

3 – Aumentar a utilização
de tecnologias
inovadoras/ambientes de
trabalho digitais no
processo ensino-
aprendizagem

Bibliotecas escolares
[Professores bibliotecários
Mariana Vera e Cipriano
Mendes]

ESMF e EBFAV: Equipas
das BE do Agrupamento;
Professores colaborantes

2015/09/21 a  2016/07/30
(No ano letivo 2015/2016)

Instrumentos de
autoavaliação
internos das BE e
da RBE

Sem custos
diretos

3
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049 Participação no “Projeto de
Educação para a Saúde”, ao
nível da atualização da
informação digital já disponível,
para apoio ao desenvolvimento
das atividades do projeto em
geral e, em particular, no âmbito
de: Alimentação e obesidade;
Toxicodependência;
Adolescência; Sexualidade;
Bullying; Dependências
tecnológicas

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Bibliotecas escolares
[Professores bibliotecários
Mariana Vera e Cipriano
Mendes]

EBFAV e ESMF:
Professores bibliotecários e
Coordenação do PES

2015/09/21 a  2016/07/30
(No ano letivo 2015/2016)

Instrumentos de
autoavaliação
internos das BE e
da RBE

Sem custos
diretos

040 Projeto “ Dormir + Ler melhor”. 5 – Aumentar o
envolvimento dos pais,
dos representantes dos
pais e encarregados de
educação e das
estruturas representativas
dos alunos na vida do
Agrupamento

Bibliotecas escolares
[Professora bibliotecária da
EBFAV, Mariana Vera]

EBFAV (1º CEB): PB,
turmas inscritas pelas
educadoras / professores
titulares de turma.

2015/09/21 a  2016/07/30
(No ano letivo 2015/2016)

Balanço a pares Sem custos
diretos

041 Projeto “Leitura em vai e vem”. 5 – Aumentar o
envolvimento dos pais,
dos representantes dos
pais e encarregados de
educação e das
estruturas representativas
dos alunos na vida do
Agrupamento

Bibliotecas escolares
[Professora bibliotecária da
EBFAV, Mariana Vera]

EBFAV (Pré): PB, todas as
turmas do agrupamento.

2015/09/21 a  2016/07/30
(No ano letivo 2015/2016)

Balanço em
grande grupo

Sem custos
diretos

042 Projeto “SOBE” (Saúde oral). 4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Bibliotecas escolares
[Professora bibliotecária da
EBFAV, Mariana Vera]

EBFAV (Pré e 1º CEB): PB;
turmas inscritas pelas
educadoras / professores
titulares de turma.

2015/09/21 a  2016/07/30
(No ano letivo 2015/2016)

Balanço a pares Sem custos
diretos

039 Gestão, webdesign e atualização
de todas as secções do site do
Agrupamento na Internet.

8 – Melhorar a gestão dos
recursos humanos e
materiais do Agrupamento

Bibliotecas escolares
[Professor bibliotecário da
ESMF, Cipriano Mendes]

Professor bibliotecário da
ESMF; Gestão do AESC e
docentes responsáveis
pelas várias secções do site
do AESC

2015/09/21 a  2016/07/30
(No ano letivo 2015/2016)

Instrumentos de
autoavaliação
internos das BE e
da RBE

Sem custos
diretos
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Refª Atividade Objetivo Estratégico Responsabilidade /
Organização Participantes Calendarização Avaliação Custos

037 Projeto "Grupo de Teatro da
Mediateca": Estudo de técnicas
de representação
teatral/expressão dramática e
encenações e representações,
ao longo do ano letivo,
decorrentes do trabalho realizado
em oficina.

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Bibliotecas escolares [ESMF -
Professora Fátima Beja
(membro da equipa da BE) e
professor bibliotecário,
Cipriano Mendes]

ESMF – Profª Fátima Beja,
PB e alunos do projeto.

2015/09/21 a  2016/07/30
(No ano letivo 2015/2016)

Instrumentos de
autoavaliação
internos da
Mediateca da
ESMF e da RBE

Sem custos
diretos

038 Projeto “Oficina Multimédia”:
promoção de atividades no
Estúdio de Vídeo:
- Apoio à produção de
informação em suporte
videográfico;
- Trabalho com professores e
alunos das disciplina de
Português e Inglês no âmbito do
projeto “Videoleituras” – apoio do
PB na pós-produção com os
alunos de gravações, por eles
feitas, de leituras – com a
duração máxima de 3 minutos -
de textos de autores
portugueses;
- Digitalização de recursos
videográficos analógicos (em
arquivo)

3 – Aumentar a utilização
de tecnologias
inovadoras/ambientes de
trabalho digitais no
processo ensino-
aprendizagem

Bibliotecas escolares
[Professor bibliotecário da
ESMF, Cipriano Mendes;
professores e alunos de
Português e Inglês envolvidos
no projeto]

Professor bibliotecário da
ESMF, alunos e professores

2015/09/21 a  2016/07/30
(No ano letivo 2015/2016)

Instrumentos de
autoavaliação
internos das BE e
da RBE

Sem custos
diretos

144 "A bilioteca escolar escolar é
super" - Promoção da BE no Mês
Internacional das Bibliotecas
Escolares.

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Bibliotecas escolares
[Professora bibliotecária da
EBFAV, Mariana Vera]

EBFAV (Pré, 1º e 2º CEB):
PB e alunos:
Atividades lúdicas (alunos
frequentadores da BE);
Atividades programadas
(turmas inscritas pelas
educadoras / professores
titulares de turma / diretores
de turma).

2015/10 Níveis de
participação/
observação
directa

Sem custos
diretos
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150 “ Mensagens de outono” -
Articulação curricular/Promoção
da Literacia Visual.

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Bibliotecas escolares
[Professora bibliotecária da
EBFAV, Mariana Vera]

EBFAV (Pré, 1º e 2º CEB):
PB, educadores,
professores e alunos:
Alunos frequentadores da
BE;
Atividades programadas
(turmas inscritas pelas
educadoras / professores
titulares de turma / docentes
de educação visual ou
português).

2015/11 Níveis de
participação/
observação
directa

Sem custos
diretos

160 “Jovens Alfarrabistas” –
atividades de troca de livros

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Bibliotecas escolares
[Professora bibliotecária da
EBFAV, Mariana Vera]

EBFAV – Equipa da BE e
alunos e professores do 1º
CEB.

2015/12 Níveis de
participação/
observação
directa

Sem custos
diretos

158 Concurso de Conto de Natal
(articulação curricular/promoção
da escrita temática/conto)

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Bibliotecas escolares
 [Professora bibliotecária da
EBFAV, Mariana Vera]

EBFAV (1º e 2º CEB): PB,
alunos (Participação
facultativa de alunos)

2015/12 Níveis de
participação/qualid
ade

Sem custos
diretos

159 Teatro/animação cultural:
“Noite de Natal”, de Manuel da
Fonseca (reposição) e “Alguns
Poemas”;
“Presépio Alentejano” - com a
participação especial do Coral de
Santa Maria .

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Bibliotecas escolares [ESMF -
Professora Fátima Beja
(membro da equipa da BE) ]

ESMF – Profª Fátima Beja,
PB e alunos do projeto;
Coral de Santa Maria

2015/12 Instrumentos de
autoavaliação
internos da BE e
da RBE

Sem custos
diretos

266 Entrecontos (dramatização da
obra Sem Título, de Hervé
Tullet): Pré-escolar, na Biblioteca
Municipal de Santo André, com
marcação prévia

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Bibliotecas escolares
[Professora bibliotecária da
EBFAV, Mariana Vera
Técnicas das Bibliotecas
Municipais de  Santiago do
Cacém e de Santo André]

Todas as salas / educadoras
da Educação Pré_escolar
do Agrupamento:
JI FAV Sala 1, 2, 3 e 4
EPEI Roncão
JI S. Bartolomeu
JI Abela
JI Relvas Verdes
JI Aldeia dos Chãos

2016/01/04 a 2016/03/18
(No 2º período de
2015/2016)Dia 9 de Março
/ 14:00 – EPEI Roncão
Dia 11 de Março / 14:00 –
JI FAV Sala 2 e 3
Dia 15 de Março / 10:00 –
JI S. Bartolomeu
Dia 16 de Março / 10:00 –
JI Abela + JI Relvas
Verdes + JI FAV sala 4
Dia 16 de Março / 14:00 –
JI Aldeia dos Chãos + JI
FAV Sala 1

Níveis de
participação
Níveis de
satisfação
Balanço em
grande grupo

Sem custos
diretos
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163 Teatro:
“Retalhos” - peça criada a partir
de textos de vários autores,
dirigida especialmente aos
idosos da casa do Povo de
Santiago do Cacém;
“Poemas Benditos” -  poemas de
Al Berto, na ESMF

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Bibliotecas escolares [ESMF -
Professora Fátima Beja
(membro da equipa da BE) ]

ESMF – Profª Fátima Beja,
PB e alunos do projeto;
Casa do Povo de Santiago
do Cacém.

2016/01/04 a 2016/03/18
(No 2º período de
2015/2016)

(obs: Ou, eventualmente,
no 3º período)

Instrumentos de
autoavaliação
internos da
Mediateca da
ESMF e da RBE

Sem custos
diretos

211 Concurso “Ler com Prazer”:
concurso de leitura, no âmbito do
Dia Internacional do Livro
(atividade promovida em
colaboração com as escolas do
concelho e com a Biblioteca
Municipal – onde decorrerá a
final).

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Bibliotecas escolares
[Professores bibliotecários,
Mariana Vera e Cipriano
Mendes]

EBFAV e ESMF (1º, 2º e 3º
CEB): Professores
bibliotecários, alunos,
professores e Biblioteca
Municipal.

2016/03

(obs: em março -
eliminatória nas escolas;
em abril - final na Biblioteca
Municipal)

Balanço da
atividade em
grande grupo.
Instrumentos de
autoavaliação
internos da
Mediateca da
ESMF e da RBE

Sem custos
diretos

274 "Simultânea de Xadrez": Iº
Torneio Xadrez  BEFAV, na
Biblioteca da EBFAV

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Bibliotecas escolares
[Professora bibliotecária da
EBFAV, Mariana Vera
Equipa da BE da EBFAV e
Diretor do Agrupamento]

Alunos inscritos por
categorias (iniciados e
juvenis)

2016/03

(obs: 2ª /3ª semana, 4ª
feira, às 16 horas)

Níveis de
participação
Níveis de
satisfação
Balanço em
grande grupo

Sem custos
diretos

210 “Estafeta da Leitura” (articulação
curricular e promoção da leitura)

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Bibliotecas escolares
[Professora bibliotecária da
EBFAV, Mariana Vera]

EBFAV (1º e 2º CEB): PB,
professores, alunos (3º e 4º
ano da escola sede e todas
as turmas de 5º e 6º ano)

2016/03 Balanço da
atividade em
grande grupo

Sem custos
diretos

217 Dia do Patrono da ESMF –
apresentação de vídeos sobre o
tema no circuito de televisão da
ESMF.

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Bibliotecas escolares
[Professor bibliotecário da
ESMF, Cipriano Mendes]

ESMF – Equipa da
Mediateca.

2016/03/11 Instrumentos de
autoavaliação
internos da
Mediateca da
ESMF e da RBE

Sem custos
diretos
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234 Semana da Leitura:
- “Leituras diferentes em
diferentes línguas” (EBFAV – 1º,
2º CEB: alunos inscritos pelos
professores);
- “Café com Letras” - leituras em
várias línguas, por professores
(ESMF);
- “Palavras de Poesia” -
Articulação Curricular/Promoção
da escrita temática/poesia.
(EBFAV: 1º e 2º CEB -
Participação facultativa de
alunos);
- “À deriva” – Textos, lidos por
alunos, em vários locais da
escola (ESMF);
- “Leituras” – Poesia do século
XX, por Ana Zorrinho (ESMF);
- Workshop de leitura (ESMF);
- Atividades de teatro/expressão
dramática (ESMF);
- Feira do Livro (ESMF, EBFAV)

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Bibliotecas escolares
[Professores bibliotecários,
Mariana Vera e Cipriano
Mendes]

EBFAV e ESMF: Equipas
das BE, professores, alunos,
livreiros.
Biblioteca Municipal

2016/05 Níveis de
participação /
qualidade.
Balanço da
atividade em
grande grupo.
Instrumentos de
autoavaliação
internos da
Mediateca da
ESMF e da RBE

Honorários de
escritores /
animadores: €
150,00
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