AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTIAGO DO CACÉM
Plano Anual de Atividades - 2020-2021 - Bibliotecas Escolares
Vetor estratégico Projeto Educativo

2 - Descrição da
atividade

3 - Coordenador (es) da
4 - Objetivos específicos
atividade

5.1. Turma(s), anos,
ciclos e/ou Escola(s)
envolvidas

VETOR 6 – Bibliotecas
Escolares

Concurso Nacional de
Leitura 14ª edição - PNL

Professoras
Bibliotecárias

Promover o gosto pelos
livros e pela leitura.
Proporcionar novas
vivências.
Colaborar com o
desenvolvimento
curricular.

Alunos do 3º ao 12º ano

VETOR 6 – Bibliotecas
Escolares

AESC a Ler!
(Leitura em vai e vem;
Super-Heróis da Leitura;
Biblioteca à Mão;
Instantâneos de leitura;
Aconchegos)

Professoras
Bibliotecárias

Promover o gosto pelos
livros e pela leitura.
Envolver a família nas
atividades escolares e na
promoção de hábitos de
leitura.
Apoiar projetos individuais
ou coletivos à volta da
leitura.

Leitura em vai e vem
(Educação Pré-Escolar)
Super-Heróis da Leitura
(1º e 2º ano)
Biblioteca à Mão (1º
Ciclo, escolas rurais)
Instantâneos de leitura
(2º, 3º ciclo e Ensino
Secundário)
Aconchegos (alunos do
agrupamento)

VETOR 6 – Bibliotecas
Escolares

Semana da Leitura
(programa próprio)

Professoras
Bibliotecárias

VETOR 6 – Bibliotecas
Escolares

Scriptorium (oficina de
escrita criativa)

Professoras
Bibliotecárias

VETOR 6 – Bibliotecas
Escolares

BiblioRede RBSC: Rede Professoras
de Bibliotecas de
Bibliotecárias
Santiago do Cacém
(Viver com a escrita;
Contos Malteses; Hora do
Conto; Lar doce Ler)

VETOR 6 – Bibliotecas
Escolares

Bibliotecas Escolares do
AESC - Presença em
linha
(Website; Página de
Facebook; Canal
Youtube; Instagram;
Pinterest; Página de
Facebook Professores
AESC-TEC; Blogue
AESC-TEC)

VETOR 6 – Bibliotecas
Escolares

VETOR 6 – Bibliotecas
Escolares

5.2.
5.3. Outros
Professores/Educadore
participantes da
s/Técnicos do AESC
comunidade escolar
envolvidos (nome e
/educativa
apelido)
Professores de Português Assistentes Operacionais
dos alunos envolvidos
das BEs
Pais e encarregados de
educação

5.4. Parceiros
individuais ou coletivos
envolvidos na atividade
PNL
RBE
Biblioteca Municipal

6.2 Observações/esclareci
mentos sobre a
calendarização (caso
necessário)

7.1. Indicador de
medida

7.2. Instrumento de
avaliação

6 - Calendarização

6.1 - Data de realização

Ao longo do ano letivo
(2020/09/1 a
2021/07/30)

2020,
outubro/novembro/dezem
bro (fase escolar); 2021,
janeiro/fevereiro (fase
municipal); março/abril
(fase intermunicipal);
maio (prova escrita de
pré-seleção online); Final
Nacional: 5 de junho
2021

Conseguir apurar 2
Registo de alunos
alunos do 1º, 2º e 3º ciclo inscritos
e 3 de secundário para a
Fase Municipal.

8 - Custos

Sem custos diretos

Professores do
agrupamento

Assistentes Operacionais
das BEs
Grupo de Teatro da
Mediateca
Artista Residente
Pais e encarregados de
educação
Restante comunidade
educativa

Ao longo do ano letivo
(2020/09/1 a
2021/07/30)

Ao longo do ano letivo

Pelo menos 75% das
Relatório de execução do Sem custos diretos
atividades planeadas são Plano Anual de
realizadas.
Atividades das
Bibliotecas Escolares

Promover o gosto pelos
Alunos do agrupamento
livros e pela escrita.
Desenvolver o gosto pela
leitura em outras línguas.
Promover a interação
entre a escola, os
encarregados de
educação e o meio.

Professores das turmas
envolvidas

Assistentes Operacionais Escritores convidados
das BEs
Grupo de Teatro da
Mediateca
Artista Residente

2º semestre 2020/2021
(2020/02/01 a
2021/07/30)

2021, março

Pelo menos 75% das
Relatório de execução do Sem custos diretos
atividades planeadas são Plano Anual de
realizadas.
Atividades das
Bibliotecas Escolares

Promover o gosto pela
Alunos do agrupamento
escrita.
Desenvolver a criatividade
e a imaginação.
Envolver a família nas
atividades escolares e na
promoção de hábitos de
escrita.

Professores das turmas
envolvidas

Assistentes Operacionais
das BEs
Artista Residente

Ao longo do ano letivo
(2020/09/1 a
2021/07/30)

Ao longo do ano letivo

Pelo menos 75% das
Relatório de execução do Sem custos diretos
atividades planeadas são Plano Anual de
realizadas.
Atividades das
Bibliotecas Escolares

Promover parcerias a
nível da rede de
bibliotecas do concelho.
Rentabilizar recursos
humanos e materiais do
concelho.

Professores das turmas
envolvidas

Assistentes Operacionais Biblioteca Municipal
das BEs

Ao longo do ano letivo
(2020/09/1 a
2021/07/30)

Ao longo do ano letivo

Pelo menos 75% das
Relatório de execução do Sem custos diretos
atividades planeadas são Plano Anual de
realizadas.
Atividades das
Bibliotecas Escolares

Professoras
Promover a comunicação Alunos do agrupamento
Bibliotecárias; Maria dos com professores, alunos,
Anjos Polícia
EE e com a comunidade.
Divulgar os recursos
existentes e as atividades
promovidas pelas BE.

Professores do
agrupamento

Assistentes Operacionais
das BEs
Pais e encarregados de
educação
Restante comunidade
educativa

Ao longo do ano letivo
(2020/09/1 a
2021/07/30)

Ao longo do ano letivo

Pelo menos 4
publicações/semana no
Facebook Bibliotecas do
AESC

Literacia digital e
Cidadania:
Formação de utilizadores/
aprendizagem em
ambientes digitais

Professoras
Bibliotecárias;
Professores responsáveis
pelas formações

Reforçar e ampliar o papel
formativo das BE.
Formar utilizadores na
exploração de recursos
pedagógicos interativos.
Desenvolver
competências, na
perspetiva de utilizador,
na produção de conteúdos
digitais de âmbito
curricular.

Professores do
Assistentes Operacionais
agrupamento (consoante das BEs
as necessidades
identificadas)

Ao longo do ano letivo
(2020/09/1 a
2021/07/30)

Ao longo do ano letivo

Pelo menos 85% das
formações planeadas
executadas.

Semana dos Média e da
NET segura (programa
próprio)

Professoras
Bibliotecárias

Reconhecer a importância Alunos do agrupamento
e o papel dos meios de
comunicação na
sociedade atual.
Utilizar de forma
adequada (crítica,
responsável e criativa) os
vários formatos de
comunicação.

Professores das turmas
envolvidas

2º semestre 2020/2021
(2020/02/01 a
2021/07/30)

2021, fevereiro

Pelo menos 75% das
Relatório de execução do Sem custos diretos
atividades planeadas são Plano Anual de
realizadas.
Atividades das
Bibliotecas Escolares

Alunos do agrupamento

Alunos do agrupamento
(consoante as
necessidades
identificadas)

Assistentes Operacionais Associações locais
das BEs
Seguranet
Pais e encarregados de
educação

Base de dados RBE 2020- Sem custos diretos
21
Estatísticas de
publicação das
plataformas digitais

Pelo menos 12
publicações por ano nos
restantes canais

Relatório de execução do Sem custos diretos
Plano Anual de
Atividades das
Bibliotecas Escolares;
Relatório do Plano de
Formação Interna
docente.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTIAGO DO CACÉM
Plano Anual de Atividades - 2020-2021 - Bibliotecas Escolares
Vetor estratégico Projeto Educativo

2 - Descrição da
atividade

3 - Coordenador (es) da
4 - Objetivos específicos
atividade

5.1. Turma(s), anos,
ciclos e/ou Escola(s)
envolvidas

5.2.
5.3. Outros
Professores/Educadore
5.4. Parceiros
participantes da
s/Técnicos do AESC
individuais ou coletivos 6 - Calendarização
comunidade escolar
envolvidos (nome e
envolvidos na atividade
/educativa
apelido)
Professores das turmas Assistentes Operacionais
Ao longo do ano letivo
envolvidas
das BEs
(2020/09/1 a
Fátima Beja
2021/07/30)
Artista residente

VETOR 6 – Bibliotecas
Escolares

Património /Currículo
Professoras
local: Personalidades
Bibliotecárias
AESC:
Manuel da Fonseca e Frei
André da Veiga

Divulgar a obra do escritor Alunos das turmas
Manuel da Fonseca e do envolvidas
pedagogo Frei André da
Veiga
Promover o gosto pelos
livros e pela leitura.
Conhecer e valorizar o
Património local.

VETOR 6 – Bibliotecas
Escolares

Cientificamente falando Professoras
(Semana da Ciência e
Bibliotecárias
Tecnologia; Dia Nacional
da Cultura Científica; Dia
Nacional dos Cientistas)

Promover o gosto pela
Alunos do agrupamento
ciência e pela
investigação.
Promover o contacto com
entidades da área
científica.

Professores das turmas
envolvidas

Assistentes Operacionais
das BEs
Clube Ciência Viva na
Escola
Artista Residente

VETOR 6 – Bibliotecas
Escolares

Mês Internacional das
Professoras
Bibliotecas Escolares Bibliotecárias
RBE
Tema 2020: “Descobrir
caminhos para a saúde e
o bem-estar com a
biblioteca escolar”

Promover a BE junto da
Alunos do agrupamento
comunidade escolar.
Promover o gosto pela
leitura.
Promover a informação e
o conhecimento.

Professores das turmas
envolvidas

VETOR 6 – Bibliotecas
Escolares

Gestão da Biblioteca
Escolar: recursos
materiais e humanos

Professoras
Bibliotecárias

Gerir, em articulação com Alunos do agrupamento
o órgão de gestão, os
recursos materiais e
humanos afetos às
Bibliotecas.
Promover a formação
contínua dos elementos
das equipas das BE,
numa perspetiva de
sintonia com a evolução
das novas tecnologias e
suportes de informação.
Divulgar os recursos
educativos criados/
selecionados pelas
equipas das BE.

VETOR 6 – Bibliotecas
Escolares

Gestão da Biblioteca
Escolar: gestão da
coleção

Professoras
Bibliotecárias

VETOR 6 – Bibliotecas
Escolares

Grupo de Teatro da
Maria de Fátima Beja
Mediateca - Atividades
de expressão dramática
no âmbito da Mediateca e
em articulação com a
Artista residente.

Manter o fundo
documental organizado e
atualizado (incluindo
recursos online).
Promover o uso do fundo
documental, através da
divulgação nos vários
canais de comunicação
das Bibliotecas.
Dar continuidade à
construção do catálogo
das bibliotecas.
Contribuir para a
comemoração de épocas
festivas e datas
específicas

VETOR 6 – Bibliotecas
Escolares

Alunos do agrupamento

6.1 - Data de realização

6.2 Observações/esclareci
mentos sobre a
calendarização (caso
necessário)

7.1. Indicador de
medida

7.2. Instrumento de
avaliação

8 - Custos

2020, 15 outubro; 2021,
março; 2021, abril

Pelo menos 75% das
Relatório de execução do Sem custos diretos
atividades planeadas são Plano Anual de
realizadas.
Atividades das
Bibliotecas Escolares

Ao longo do ano letivo
(2020/09/1 a
2021/07/30)

2020, novembro; 2021,
maio

Pelo menos 75% das
Relatório de execução do Sem custos diretos
atividades planeadas são Plano Anual de
realizadas.
Atividades das
Bibliotecas Escolares

Assistentes Operacionais
das BEs
Artista Residente
Pais e encarregados de
educação
Restante comunidade
educativa

1º semestre 2020/2021
(2020/09/17 a
2021/01/26)

2020, outubro

Pelo menos 75% das
Relatório de execução do Sem custos diretos
atividades planeadas são Plano Anual de
realizadas.
Atividades das
Bibliotecas Escolares

Professores do
agrupamento

Assistentes Operacionais
das BEs

Ao longo do ano letivo
(2020/09/1 a
2021/07/30)

Ao longo do ano letivo

Pelo menos 85% das
atividades são
cumpridas.

Professores do
agrupamento

Assistentes Operacionais
das BEs
Restante comunidade
educativa

Ao longo do ano letivo
(2020/09/1 a
2021/07/30)

Ao longo do ano letivo

Pelo menos 75% das
Base de Dados RBE
atividades planeadas são 2020-21.
realizadas.

Técnicos operacionais;
Pais e Encarregados de
Educação

Ao longo do ano letivo
(2020/09/1 a
2021/07/30)

Ao longo do ano

Ao longo do ano letivo
(2020/09/1 a
2021/07/30)

1 reunião por trimestre

Alunos inscritos no Grupo Mariana Vera; Raquel
de teatro outros que
Ventura; Vasco Silva
revelem interesse pelo te

Centro Ciência Viva do
Lousal
Biblioteca Municipal
Entidades convidadas

Estimular cada vez mais,
nos alunos, o gosto pelo
teatro e pelas técnicas
teatrais nas atuais
circunstâncias.

Enriquecer
práticas/atividades
promovidas pela
Mediateca, incluindo a
Semana da Leitura.
Reuniões da Direção com Adjunta do Diretor - Carla Acompanhar os planos de Não há alunos envolvidos Elementos da direção e
as Professoras
Mascarenhas
atividades das bibliotecas
professoras bibliotecárias
Bibliotecárias
escolares

As atividades irão ser
apresentadas à medida
que os trabalhos
(ensaios) de preparação
estejam concluídos,
reportando-se o mais
possível a celebrações,
atividades e exposições
promovidas pela
mediateca .

Base de Dados RBE
Sem custos diretos
2020-21;
Relatório de execução do
Plano Anual de
Atividades das
Bibliotecas Escolares.

Sem custos diretos

Pelo menos 90% de
satisfação por parte dos
alunos envolvidos

Relatório de execução do Sem custos diretos
Plano de Ação da
Coordenadora.
Trabalhos de
dramatização elaborados
pelos alunos

No mínimo, são
executadas 80% das
atividades previstas nos
planos de ação das
bibliotecas escolares

Relatório de execução
Sem custos diretos
dos planos de atividades
das bibliotecas escolares

