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Este Plano Anual de Atividades constitui-se como o documento orientador de atividades ao longo do ano letivo do 

Agrupamento de Escolas de Vimioso.

As atividades inscritas neste Plano Anual de Atividades pretendem contribuir para as seguintes prioridades educativas:

Melhorar o sucesso escolar e educativo.

Promover os valores de cidadania, autonomia, inclusão e solidariedade.

Promover a procura de respostar para as necessidades de todos os alunos, de acordo com o seu mérito, o seu esforço e as 

suas capacidades.

As atividades previstas foram definidas de acordo com os indicadores dos domínios da ação do Referencial Modelo de Avaliação das 

Bibliotecas Escolares: 

                A – Currículo, literacia e aprendizagem

B – Leitura e literacia

C – Projetos e parcerias

D – Gestão da biblioteca escolar

Nota: Devido à situação atual do país, COVID-19, algumas atividades poderão não se desenvolver.

Domínio A – Currículo, literacias e aprendizagem
A.1 Apoio ao currículo e intervenção na ação pedagógica
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Objetivos Atividades Responsáveis/ 
dinamizadores Público-alvo Calendarização Recursos Orçamento Observações

Divulgar a forma de 
organização e o 
funcionamento da 
biblioteca.

Sessões de formação inicial 
de utilizadores para alunos 
do 1º e 2º ciclos.

Professor 
bibliotecário
Equipa da 
biblioteca

Alunos do 1º e 2º 
ciclos

outubro Biblioteca
PC

5€ Registo de 
presenças; 
avaliação das 
sessões por 
professores e 
alunos

Divulgar o Regulamento da 
Biblioteca devido ao COVID-
19.

Explicação da sinalética 
utilizada e reconhecimento 
das alterações realizadas.

Responsável da BE, 
equipa da BE

Utilizadores da 
Biblioteca

Outubro/novembro cartazes 10€ Fotos para registo 
das evidências

Promover a articulação 
curricular;
Desenvolver competências 
de leitura e escrita;
Criar hábitos de uma 
alimentação saudável.

Leitura do livro: “Rita e a 
floresta dos legumes “.

Responsável da BE, 
equipa da BE e 
técnica da AEC 
(Educação 
Musical),CLDS4g

Alunos do 1.º ciclo 16 de outubro Livro, viola, 
máquina 
fotográfica, 
cartazes

€ Filmagens e fotos
Em sala de aula 
farão o resumo da 
história

Dinamizar o espaço da BE;
Desenvolver competências 
de leitura e escrita;
Promover a articulação 
curricular.

Mês Internacional das 
Bibliotecas Escolares
(MIBE).

Equipa da BE 
Docentes de 
Português e 
titulares de turma

Todos os alunos outubro Fundo documental

Fotocópias a cores

4€ Registos áudios e 
fotos, fichas de 
leitura

Desenvolver competências 
de literacia da informação, 
tecnológicas e digitais;
Desenvolver competências 
de leitura e escrita;
Formar cidadãos críticos e 
responsáveis;
Promover a articulação 
curricular;
Colocar a BE ao serviço do 
ensino-aprendizagem.

Literacia 3Di – Porto Editora Equipa da BE
Departamentos 
Curriculares

Alunos do 2.º e 3.º 
ciclos

A definir pela entidade 
promotora (Porto 
Editora)

Computador com 
acesso à Internet

---- Divulgação no 
blogue da BE

A.2 Formação para as literacias da informação e dos media.

Objetivos Atividades Responsáveis/ Público-alvo Calendarização Recursos Orçamento Observações
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dinamizadores
Contribuir para uma 
ocupação sadia dos 
tempos livres;
Colocar a BE ao serviço do 
ensino- aprendizagem.

Jogar e Aprender Equipa da BE Todos os alunos Ao longo do ano Jogos educativos, 
revistas e jornais, 
livros

€ Fotos no blogue da 
biblioteca

Apoiar os alunos nas 
pesquisas como 
complemento das aulas;
Desenvolver competências 
de literacia da informação, 
tecnológicas e digitais;
Colocar a BE ao serviço do 
ensino-aprendizagem.

Ferramentas e estratégias 
de pesquisa da informação 
em suporte físico e digital

Equipa da BE Todos os alunos Ao longo do ano Fundo 
documental e 
digital

€ Registo das visitas

Promover a articulação 
curricular;
Fomentar o gosto pela 
leitura do texto poético;
Promover o envolvimento 
da comunidade educativa.

Feira do livro Equipa da BE e 
todos os 
professores dos 
departamentos

Comunidade educativa março 2021 Livros 100€ Divulgação no 
blogue da BE



Plano Anual de Atividades | 2020-2021

Biblioteca Escolar 5

Domínio B - Leitura e literacia

B.1 Desenvolvimento de iniciativas de promoção da leitura.

Objetivos Atividades Responsáveis/ 
dinamizadores Público-alvo Calendarização Recursos Orçamento Observações

Promover a articulação 
curricular;
Sensibilizar os alunos para a 
diversidade de culturas.

Halloween Equipa da BE e 
docentes de inglês

Alunos do 1.º,2,º e 
3.ºciclos

30 de outubro Material diverso 14€ Exposição de 
trabalhos

Partilhar leituras. Trabalho articulado da BE 
com os diferentes 
departamentos

Equipa da BE e 
outros docentes

Todos os alunos 2.º período Fundo 
documental

€ Postar no blogue

Valorizar a leitura;
Promover hábitos de 
leitura.

Ouvir um conto Equipa da BE e 
outros docentes

Alunos do pré- escolar 
e 1.º ciclo

dezembro Fundo 
documental

3€ Postar no blogue

Motivar para a leitura; 
Desenvolver a autonomia.

Para ser diferente, 
vamos à BE!
(Todos Juntos Podemos Ler)

Equipa da BE 
Equipa de 
Educação 
Especial

Alunos da educação 
inclusiva

Ao longo do ano Fundo 
documental

€ Postar no blogue

Promover a articulação 
curricular;
Valorizar a leitura;
Promover hábitos de 
leitura.

“Crescer a Ler” Equipa da BE
Professores do 
2.º cilo de 
português

Alunos do 2.º ciclo Ao longo do ano Obras do PNL € Divulgação no 
blogue da BE

B.2 Atividades de treino e aprofundamento da competência leitora

Objetivos Atividades Responsáveis/ 
dinamizadores Público-alvo Calendarização Recursos Orçamento Observações

Fomentar o gosto pela 
leitura; 
Desenvolver competências 
de leitura;
Promover a articulação 
curricular.

Projeto: “Tempo de 
ler”

Equipa da BE, 
professores do 1.º ciclo 

Alunos do 3.º e 
4.º anos

2.º e 3.º período Fundo documental, 
fotocópias

€ Continuidade do 
projeto lançado o 
ano anterior.
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Valorizar hábitos de leitura;
Fomentar o gosto pela leitura; 
Desenvolver competências de 
leitura.

Contar as Janeiras
Leituras partilhadas

Equipa da biblioteca 
escolar

Alunos do 
Agrupamento

janeiro 2021 Fotocópias 3€ Divulgar na página da 
escola e do blogue da 
biblioteca

Valorizar hábitos de leitura;
Valorizar a leitura;
Fomentar o gosto pela leitura. 

Leitura orientada Equipa da biblioteca 
escolar

Alunos do 
Agrupamento

Ao longo do ano Fundo documental €

Desenvolver competências de 
leitura;
Promover a articulação 
curricular;
Promover o envolvimento da 
comunidade educativa.

Semana da leitura Equipa da biblioteca 
escolar
Professores dos 
Departamentos 

Comunidade 
educativa

março de 2021 Fundo documental 150 €

Fomentar o gosto pela leitura; 
Desenvolver competências de 
leitura;
Promover a articulação curricular.

Concurso Nacional de 
Leitura

Professores de 
Português e equipa da 
BE

Alunos do 3º 
ciclo

dezembro, janeiro 
e abril

Fundo documental 250€

Promover valores cívicos e de 
respeito pelos outros;
Dinamizar atividades livres, 
apelando à imaginação e à 
criatividade;
Promover nos alunos o espírito de 
iniciativa e organização;
Promover o trabalho em equipa;
Reforçar a confiança, a autonomia 
e a auto estima;
Promover a articulação 
curricular.

Dia de São Valentim:
- Construção de um 
mural com mensagens 
sobre o amor e a 
amizade;
- Troca de mensagens 
de amizade inter-
turmas.

Departamento de 
Línguas com a 
colaboração da Equipa 
da BE

Alunos do 2.º 
3.º ciclos

fevereiro de 2021 Papel de cenário, 
cartolinas e material 
de pintura diverso.

(encargo PAA 
Departamento de 
Línguas)

Exposição de 
trabalhos
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Domínio C – Projetos e parcerias 

C.1 Participação em projetos e iniciativas de parceria interna e externa.

Objetivos Atividades Responsáveis/ 
dinamizadores Público-alvo Calendarização Recursos Orçamento Observações

Conhecer os escritores Um escritor da terra ….na 
Escola

Equipa da BE, 
Professores do 3º e 
4º anos; professores 
de Português

Alunos do 3º, 4º, 5º e 
6º anos

1.º trimestre do ano Fundo 
documental

Fomentar o gosto pela 
leitura;
Desenvolver competências 
de leitura;
Promover a articulação 
curricular.

Concurso Nacional de 
Leitura 

Professores de 
Português

Alunos do 3.º ciclo 2.º e 3.º período Fundo 
documental

100€

Desenvolver parcerias Dia da Alimentação;
Dia Internacional da 
Erradicação da Pobreza; 
Diz não ao Bullying !

Equipa da BE,
Projeto CLDS 4g
Saúde Escolar

Alunos de todos os 
níveis de ensino

outubro Cartazes,

desdobráveis, 
separadores de 
livros, vídeos

€

C.2 Envolvimento e mobilização dos pais, encarregados de educação e famílias.

Objetivos Atividades Responsáveis/ 
dinamizadores Público-alvo Calendarização Recursos Orçamento Observações

Envolver os pais na 
promoção da leitura;
Fomentar hábitos de 
leitura.

Conto com a Família Equipa da BE Alunos do pré- 
escolar,1.º e 2.º ciclo

Ao longo do ano Fundo 
documental, 
fotocópias

8€

Envolver os pais na 
promoção da leitura; 
Fomentar hábitos de 
leitura.

Leituras em Família Biblioteca e Prof. 
Titulares de Turma

Alunos do 
Agrupamento

Nos períodos de férias dos 
alunos do AE de Vimioso

Fundo 
documental, 
fotocópias

€
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Domínio D – Gestão da biblioteca escolar
D.1 Recursos humanos, materiais e financeiros necessários à gestão, integração e valorização da biblioteca.

Objetivos Atividades Responsáveis/ 
dinamizadores Público-alvo Calendarização Recursos Orçamento Observações

Facilitar o acesso aos 
serviços da biblioteca. 
Garantir a funcionalidade 
da BE.
Contribuir para a missão da 
biblioteca.

Manutenção da 
funcionalidade dos serviços 
da BE.

Equipa da BE Comunidade Escolar Ao longo do ano Fundo 
documental

€

Manutenção do blogue. Equipa da BE Comunidade Escolar Ao longo do ano Fundo 
documental

€

Atualização do catálogo;
Revisão do Regulamento 
Interno.

Equipa da BE Comunidade Escolar Ao longo do ano Fundo 
documental

€

D.2 Desenvolvimento, organização, difusão e uso da coleção.

Objetivos Atividades Responsáveis/ 
dinamizadores Público-alvo Calendarização Recursos Orçamento Observações

Divulgar o trabalho 
desenvolvido/produzido

Atualização da página Web
e gestão dos conteúdos de
forma a abrir canais de 
comunicação/divulgação 
com o exterior.

Equipa da BE Comunidade Escolar Ao longo do ano ------ €

Divulgar o trabalho 
desenvolvido/produzido

Elaboração do Relatório 
de execução do Plano de
Melhoria;
Atualização da página Web.

Responsável da BE Comunidade Escolar Julho 2021 Modelo de 
relatórios da RBE

€

Divulgar o trabalho 
desenvolvido/produzido

Elaboração de relatórios 
sobre o funcionamento 
dos serviços.

Responsável da 
Biblioteca

Comunidade educativa Final de cada período ---------------- €

Contribuir para a missão da 
biblioteca

Reforço dos fundos 
documentais.

Equipa da Biblioteca 
Escolar

Comunidade educativa 2.º período Editoras 250€


