
Órgão(s), serviço(s) ou 

outro(s) dinamizador(es) 

da atividade

2 - Descrição da atividade 5.1. Turma(s) e/ou Escola(s) 

envolvidas

5.2. 

Professores/Educadores/Técnicos 

do AESC envolvidos (nome e 

apelido)

6 - Calendarização 6.1 - Data de 

realização

7.1. Indicador de medida 7.2. Instrumento de 

avaliação

8 - Custos

Biblioteca ESMF Concurso Logotipo das BES 3º ciclo EB e Ensino 

Secundário/Artes Visuais 

ESMF

Docentes de EV/ Artes 

Visuais do 3º ciclo do Ensino 

Básico e Secundário/Artes 

Visuais

2019/01/03 a 

2019/04/05 (No 2º 

período de 2018/2019)

2019/janeiro 70% dos alunos das turmas 

envolvidas cumprem as 

dinâmicas do concurso.

Questionário de 

avaliação final por 

turma.

Sem custos diretos

Biblioteca ESMF Estórias com Memória 3ºciclo EB e Ensino 

Secundário ( alunos 

Grupo de teatro da 

Mediateca e outros)

Fátima Beja 2018/09/1 a 2019/07/30 

(No ano letivo 

2018/2019)

ao longo do 

ano letivo

número de atividades 

planeadas e número de 

atividades realizadas.

checklist de 

implementação das 

ações da atividade

Sem custos diretos

Biblioteca Escolar 

FAV

Estórias com Família: criação de 

estórias, em família, a partir de 

imagens.

Turmas do Pré-escolar. Educadoras 2018/09/1 a 2019/07/30 

(No ano letivo 

2018/2019)

Ao longo do 

ano letivo.

90% das turmas cumprem as 

dinâmicas do projeto.

Questionário de 

avaliação final por 

sala.

Sem custos diretos

Biblioteca Escolar 

FAV

Concurso "Postal de Natal da Biblioteca 

Escolar".

1º Ciclo - 3º e 4° anos da 

EBFAV

Professores do 1º ciclo do 3º e 4º anos2018/09/17 a 

2018/12/14 (No 1º 

período de 2018/2019)

Dezembro de 

2018

Número de etapas planeadas e 

número de etapas realizadas.

Checklist de 

implementação das 

etapas da atividade.

Sem custos diretos

Biblioteca Escolar 

FAV

Leituras com VISÃO Alunos do 1º e 2º ciclos: 

em aulas de substituição 

/ ocupação dos tempos 

livres.

Equipa da Biblioteca Escolar 2018/09/1 a 2019/07/30 

(No ano letivo 

2018/2019)

Ao longo do 

ano letivo.

75% dos alunos cumprem as 

atividades propostas.

Ficha de registo da 

atividade mensal.

Assinatura da revista Visão 

Júnior

Biblioteca Escolar 

FAV

Super Heróis da Leitura: projeto de 

promoção da literacia da leitura nas 

turmas de 1º e 2º anos, inserido no 

Plano de Ação de Promoção do 

sucesso escolar do agrupamento.

Turmas do 1º e 2º anos Professores que lecionam as turmas do 1º e 2º anos.2018/09/1 a 2019/07/30 

(No ano letivo 

2018/2019)

Durante o 

ano letivo.

- 75% dos alunos cumprem as 

atividades mensais;

- 70% das turmas cumprem as 

dinâmicas do projeto.

- Ficha de registo da 

atividade mensal;

- Questionário de 

avaliação final por 

turma.

100€

Biblioteca Escolar 

FAV

Sacos de Leitura - promoção da 

literacia da leitura nas escolas rurais do 

Agrupamento

Alunos do 1º, 2º, 3º e 4º 

anos das escolas rurais

Professores do 1º ciclo das escolas rurais do Agrupamento2018/09/1 a 2019/07/30 

(No ano letivo 

2018/2019)

Ao longo do 

ano letivo.

95% das turmas cumprem as 

dinâmicas do projeto.

Questionário de 

avaliação final por 

sala.

Sem custos diretos

Biblioteca Escolar 

FAV

Leituras em vai e vem - projeto de 

promoção da literacia da leitura, a 

desenvolver em articulação com a 

família.

Alunos do Pré-escolar do 

Agrupamento

Educadoras 2018/09/1 a 2019/07/30 

(No ano letivo 

2018/2019)

Ao longo do 

ano letivo.

90% das turmas cumprem as 

dinâmicas do projeto.

Questionário de 

avaliação final por 

sala.

Sem custos diretos

Biblioteca Escolar 

FAV

Ler, experimentar, criar - Projeto no 

âmbito das literacias: leitura e científica.

Alunos do Pré-escolar do 

Agrupamento.

Educadoras 2018/09/1 a 2019/07/30 

(No ano letivo 

2018/2019)

Ao longo do 

ano letivo - 

datas a 

definir.

90% das turmas cumprem as 

dinâmicas do projeto.

Questionário de 

avaliação final por 

sala.

100€ - materiais

Bibliotecas do AESC Scriptorium  – oficina de escrita criativa Alunos do 2º e 3º CEB e 

Ensino Secundário 

inscritos

Professores bibliotecários e professores de Português2019/01/03 a 

2019/04/05 (No 2º 

período de 2018/2019)

2019/ março Número de etapas planeadas e 

número de etapas realizadas

Checklist de 

implementação das 

etapas da atividade.

Sem custos diretos
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Órgão(s), serviço(s) ou 

outro(s) dinamizador(es) 

da atividade

2 - Descrição da atividade 5.1. Turma(s) e/ou Escola(s) 

envolvidas

5.2. 

Professores/Educadores/Técnicos 

do AESC envolvidos (nome e 

apelido)

6 - Calendarização 6.1 - Data de 

realização

7.1. Indicador de medida 7.2. Instrumento de 

avaliação

8 - Custos

Bibliotecas 

Escolares (EBFAV e 

ESMF)

Semana dos Média e da NET segura. Alunos e professores da 

EBFAV e ESMF

Professores 1º, 2º 3º ciclos e ensino secundário.2019/01/03 a 

2019/04/05 (No 2º 

período de 2018/2019)

2019,/fevereir

o

Número de atividades 

planeadas e número de 

atividades realizadas.

Checklist de 

implementação das 

ações da atividade.

150 €

Bibliotecas 

Escolares (EBFAV e 

ESMF)

Mês Internacional das Bibliotecas 

Escolares: “Eu♥ BE”/ A Biblioteca 

Escolar é...

Alunos do 1º, 2º, 3º 

Ciclos e Ensino 

Secundário.

Professores do 1º, 2º, 3º Ciclos e Ensino Secundário.2018/09/17 a 

2018/12/14 (No 1º 

período de 2018/2019)

2018/outubro Número de atividades 

planeadas e número de 

atividades realizadas.

Checklist de 

implementação das 

ações da atividade.

Sem custos diretos

Bibliotecas do AESC Concurso Nacional de Leitura 2018 (13ª 

edição)

Turmas do 1º, 2º 3º 

Ciclos e Ensino 

Secundário

Professores titulares de turma do 1º ciclo e professores de Português do 2º 3º ciclos e Ensino Secundário.2018/09/1 a 2019/07/30 

(No ano letivo 

2018/2019)

Ao longo do 

ano letivo - 

várias datas.

Número de etapas planeadas e 

número de etapas realizadas.

Checklist de 

implementação das 

etapas da atividade.

100 €

Bibliotecas do AESC Semana da Leitura Alunos AESC Professores do AESC; equipa das bibliotecas do AESC2019/01/03 a 

2019/04/05 (No 2º 

período de 2018/2019)

2019/março/

11 a 

2019/março/

15

Número de atividades 

planeadas e número de 

atividades realizadas.

Checklist de 

implementação das 

atividades.

250 €

Bibliotecas do AESC Feira do Livro (EBFAVe ESMF) Turmas da EBFAV e 

ESMF

Professores do AECS, equipas das Bibliotecas.2019/01/03 a 

2019/04/05 (No 2º 

período de 2018/2019)

2019/fevereir

o/25 a 

2019/fevereir

o/28

Número de atividades 

planeadas e número de 

atividades realizadas.

Checklist de 

implementação das 

ações da atividade.

150€ - Honorários de escritores/ 

animadores/ ilustradores

Bibliotecas do AESC BiblioRede : parceria BM e BES PB do AESC PB do AESC 2018/09/1 a 2019/07/30 

(No ano letivo 

2018/2019)

Ao longo do 

ano letivo

Número de atividades 

planeadas e número de 

atividades realizadas.

Checklist de 

implementação das 

ações da atividade.

Sem custos diretos

Bibliotecas do AESC Atividades interativas digitais: (Qrcodes, 

kahoot,Quizizz)

Alunos do 2° e 3° ciclos. Professores do 2° e 3° ciclos 2019/04/05 - Escola 3D 2019/abril/05 Número de etapas planeadas e 

número de etapas realizadas.

Checklist de 

implementação das 

etapas da atividade.

Sem custos diretos

Biblioteca Escolar 

FAV

Aprender digital - Formação de 

utilizadores e de aprendizagem em 

ambientes digitais.

Alunos do1º ciclo: 3º e 4º 

anos de escolaridade.

Alunos do 2º ciclo: 5º e 6º 

anos de escolaridade.

Professores do 1º ciclo (3º e 4º anos) e Diretores de Turma (5º e 6º anos).2018/09/1 a 2019/07/30 

(No ano letivo 

2018/2019)

Ao longo do 

ano letivo.

85% das formações planeadas 

executadas.

- Registo diário do PB.

- Relatório do Plano 

de Ação do PB.

Sem custos diretos

Bibliotecas AESC - Aprender com a Biblioteca Escolar - 

(Referencial da RBE)

Professores e alunos do 

Agrupamento

Equipas das bibliotecas 2018/09/1 a 2019/07/30 

(No ano letivo 

2018/2019)

Ao longo do 

ano letivo.

Número de atividades 

apoiadas.

Checklist de 

atividades apoiadas.

Sem custos diretos

Bibliotecas do AESC À conversa com... Alunos do Agrupamento Professores bibliotecários e professores das turmas envolvidas2018/09/1 a 2019/07/30 

(No ano letivo 

2018/2019)

Ao longo do 

ano letivo

Número de etapas planeadas e 

número de etapas realizadas. 

Checklist de 

implementação das 

etapas das 

atividade/alunos/doce

ntes envolvidos.

eventuais verbas para 

operacionalização das sessões 

com os parceiros convidados 

(€300,00)

Bibliotecas do AESC Cientificamente provável: De 

Cerromaior olhar o mundo!

Alunos/turmas do 

Agrupamento

Professores bibliotecários e 

professores das turmas 

envolvidas

2018/09/1 a 2019/07/30 

(No ano letivo 

2018/2019)

Ao longo do 

ano letivo

Número de atividades 

planeadas e número de 

atividades realizadas.

Checklist de 

implementação das 

ações da atividade.

eventuais verbas de 

operacionalização das sessões 

com os parceiros convidados 

(€150,00)
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Órgão(s), serviço(s) ou 

outro(s) dinamizador(es) 

da atividade

2 - Descrição da atividade 5.1. Turma(s) e/ou Escola(s) 

envolvidas

5.2. 

Professores/Educadores/Técnicos 

do AESC envolvidos (nome e 

apelido)

6 - Calendarização 6.1 - Data de 

realização

7.1. Indicador de medida 7.2. Instrumento de 

avaliação

8 - Custos

Biblioteca ESMF Leituras... ao LARGO 3ºciclo e Ensino 

secundário ESMF

Fátima Beja 2018/09/1 a 2019/07/30 

(No ano letivo 

2018/2019)

2018/outubro

/16; 

2019/março/

11

número de atividades 

planeadas e número de 

atividades realizadas

checklist de 

implementação das 

ações da atividade.

Sem custos diretos

Biblioteca ESMF Literacia digital e Cidadania 7º Anos ESMF Diretores de Turma 7ºanos 2019/01/03 a 

2019/04/05 (No 2º 

período de 2018/2019)

2019/janeiro 85% das formações planeadas 

executadas

Plano de Formação 

Interna discentes 

2018-2019; Registo 

diário do PB; Relatório 

do Plano de Ação do 

PB.

Sem custos diretos

Biblioteca ESMF NÓS & Voz - instantâneos de leitura 3º ciclo EB e Ensino 

Secundário ESMF

Professores de Português das turmas2019/01/03 a 

2019/04/05 (No 2º 

período de 2018/2019)

2019/janeiro número de etapas planeadas e 

número de etapas realizadas. 

checklist de 

implementação das 

etapas da actividade.

Sem custos diretos

Bibliotecas do AESC Bibliotecas Escolares no site do 

Agrupamento

Alunos/ escolas do 

Agrupamento

ESMF e EBFAV: Equipas das BE do Agrupamento2018/09/1 a 2019/07/30 

(No ano letivo 

2018/2019)

Ao longo do 

ano letivo

Publicações solicitadas/ 

publicações divulgadas. 

Base de dados RBE 

2018-2019 e 

estatísticas da página.

Sem custos diretos

Bibliotecas do AESC Bibliotecas Escolares no Facebook do 

Agrupamento

Alunos/escolas do 

Agrupamento

ESMF e EBFAV: Equipas das BE do Agrupamento
2018/09/1 a 2019/07/30 

(No ano letivo 

2018/2019)

Ao longo do 

ano letivo

4 publicações por semana. Base de dados RBE 

2018-2019 e 

estatísticas da página.

Sem custos diretos

Bibliotecas do AESC

AESC-TEC: blogue de recursos digitais 

/

AESC-TEC: professores, blogue de 

recursos pedagógicos

Alunos/escolas do 

Agrupamento

ESMF e EBFAV: Equipas das BE do Agrupamento
2018/09/1 a 2019/07/30 

(No ano letivo 

2018/2019)

Ao longo do 

ano letivo

AESC-TEC mínimo 2 

atualizações /mês.

Professores AESC TEC- 4 

atualizações /mês.

Base de dados RBE 

2018-2019 e 

estatísticas de 

publicação das 

plataformas digitais 

(Facebook e Blogger).

Sem custos diretos

Bibliotecas do AESC Plano de Formação Interna docente Escolas do Agrupamento Maria Anjos Polícia, Mariana Vera; Rosa Bernardino2018/09/1 a 2019/07/30 

(No ano letivo 

2018/2019)

Ao longo do 

ano letivo

Número de atividades 

/formações planeadas e 

número de 

atividades/formações 

realizadas

Checklist de 

implementação das 

ações da atividade.

Sem custos diretos

Bibliotecas do AESC Atividades interativas digitais (Qrcodes, 

kahoot, Quizizz)

Alunos envolvidos do 1º, 

2° e 3° ciclos

Equipa das Bibliotecas e professores das turmas2019/04/05 - Escola 3D 2019/abril/4 e 

5

Número de atividades 

planeadas e número de 

atividades realizadas.

Checklist de 

implementação das 

atividades 

/alunos/docentes 

envolvidos

Sem custos diretos
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Órgão(s), serviço(s) ou 

outro(s) dinamizador(es) 

da atividade

2 - Descrição da atividade 5.1. Turma(s) e/ou Escola(s) 

envolvidas

5.2. 

Professores/Educadores/Técnicos 

do AESC envolvidos (nome e 

apelido)

6 - Calendarização 6.1 - Data de 

realização

7.1. Indicador de medida 7.2. Instrumento de 

avaliação

8 - Custos

Bibliotecas do AESC Gestão de recursos materiais e 

humanos das BE

Alunos/escolas do 

Agrupamento

Equipas das BE do Agrupamento: EBFAV e ESMF.2018/09/1 a 2019/07/30 

(No ano letivo 

2018/2019)

Ao longo do 

ano letivo

85% do cumprimento das 

atividades.

Base de Dados RBE 

2018-2019.

Relatório do Plano de 

Ação do PB.

Software 300,00€ (aplicações 

em Microsoft Access e Prisma 

(anuidade do programa Prisma: 

Equipamento técnico: 150,00€ 

Consumíveis 200,00€ (material 

de papelaria, tinteiros, CD’s, 

DVD’s e cartões de memória 

digitais): Assinatura de jornais e 

revistas: 500,00€ Documentos 

1700,00€ (livros, filmes e 

discos):

Bibliotecas do AESC Gestão da Coleção das BE Alunos/escolas do 

Agrupamento

Equipas das BE do Agrupamento: EBFAV e ESMF.2018/09/1 a 2019/07/30 

(No ano letivo 

2018/2019)

Ao longo do 

ano letivo

75% do cumprimento das 

atividades.

Base de Dados RBE 

2018-2019.

Sem custos diretos

Biblioteca ESMF DegUstar Santiago : Património nosso! 10º RB/10ºCP ESMF

(Curso(s) profissional 

(ais) de 

Restauração/Bar/Cozinha

/Pastelaria)

Diretor de Turma; Português; 

Cidadania e Mundo Atual; 

Inglês

2018/09/1 a 2019/07/30 

(No ano letivo 

2018/2019)

2019/janeiro número de etapas planeadas e 

número de etapas realizadas.

checklist de 

implementação das 

etapas da atividade.

Sem custos diretos
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