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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES
Biblioteca escolar – EPA Carvalhais/Mirandela
Escola - EPA Carvalhais/Mirandela
Ano letivo- 2020/21

Domínio A - Currículo, literacias e aprendizagens
0bjetivos

Atividades

▪ Proporcionar um
ambiente acolhedor
▪ Utilizar estratégias de
integração e
socialização

Atividades de integração

▪ Valorizar o papel da
biblioteca escolar
▪ Promover a formação
de novos utilizadores;

MIBE

▪ Aumentar das
atividades planeadas e
partilhadas com a
biblioteca escolar;
▪ Criar atividades de
desenvolvimento da
expressão escrita
▪ Apoiar o
desenvolvimento
curricular, de forma
articulada com os
diferentes agentes da
escola;

035 01

Mod

▪Trabalhar de forma
colaborativa com os
docentes assumindo um
papel significativo
enquanto instrumento
de promoção de
melhores
aprendizagens;

PM

AcBE

x

• Inquérito de expectativas
•Projeto Educar na e para a
Cidadania
x

x

• Formação de utilizadores
• Como fazer um Pitch?
• Bem-estar da leitura
• Halloween
• Peddy paper da alimentação

Responsáveis/
dinamizadores
Comunidade
escolar
SPO
Biblioteca

Departamento de
Línguas

Público-alvo
Turmas de 1.º
ano

Todas as
turmas e
professores

SPO

Calendarização
Setembro

Recursos
Office 365

Computadores
Outubro/
novembro

Orçamento

Observações

0€

300€

Cartazes

Biblioteca
Documento RBE:

• Saúde Escolar
• Escrita criativa:
S.Martinho/Natal(…)

Saúde Escolar

1.º período

Alunos
Currículo

x

Atividades para
jovens avessos à
escrita
https://rb.gy/ewqbhk

x
Departamentos

• Projetos /concursos no
âmbito do currículo.

Referencial de
aprendizagens
associadas ao
trabalho das
bibliotecas
escolares

▪ Projeto métodos de estudo e
aprendizagem.

Documento:
Aprendizagens
essenciais

• Aprender com a biblioteca
escolar
SPO

Alunos e
professores
do 1.º e 2.º
anos

Ao longo do
ano

50 €
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▪ Implementar
atividades que
contribuam para
garantir as
aprendizagens
essenciais e as
diferentes dimensões da
aprendizagem;

• Exploração de tutoriais
sobre:

Tutoriais

-Como organizar o estudo;
-Como elaborar um plano de
trabalho;
-Como elaborar uma
bibliografia e webgrafia;

▪ Desenvolver as
competências previstas
no Perfil dos alunos à
saída da escolaridade
obrigatória.
▪ Recorrer a
metodologias ativas.

-Como escrever um texto;
-Como fazer a autoavaliação
dos trabalhos;
• Pesquisa e compilação de
materiais sobre temáticas
curriculares, por solicitação
dos professores e dos alunos,
de acordo com matérias
curriculares.

▪ Prevenir o desgaste
físico e psicológico.

•Workshop: Técnicas de
gestão de stress e prevenção
de burnout.

Despertar para os
afetos.

• Semana dos afetos.

•Valorizar a formação ao
longo da vida;

Recursos
educativos abertos

2.º período

Fevereiro
x
• Práticas parentais e
formação ao longo da vida

SPO
Biblioteca

▪ Desenvolver
competências
profissionais.

▪ Desenvolver a
capacidade crítica e
interventiva dos alunos;

035 01

Mod

▪ Capacitar os alunos
para lidar com a
informação (encontrar/
validar/ selecionar/usar),
respeitando os direitos
de autor.

• Fazer um Curriculum vitæ.
Modelo de pesquisa adotado
na escola (Big-Six).
• Implementação da literacia
da informação e do Projeto
Litea, na realização dos
trabalhos escolares e na
Prova de Aptidão
Profissional.

x

Centro
Qualifica
Encarregados
de educação/
Pais

2.º peródo

Alunos 3.º
ano

3.º período

Recursos do Centro
qualifica

x

50€

50€
Biblioteca e
professores

Turmas de 3,º
ano

2.º período

Modelos de
pesquisa

Computadores

• Organização de workshops
de pesquisa orientados para a
elaboração das PAP e para
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trabalhos académicos;
• Propriedade intelectual,
direitos de autor e combate
ao plágio.
50€

x
▪ Desenvolver uma
cidadania plena

• Atividades no âmbito da
estratégia para a Cidadania

▪ Criar plataformas
digitais de difusão de
conteúdos do interesse
da comunidade
educativa

• Criação de uma disciplina da
Biblioteca Escolar no TEAMS
de acesso livre a todos os
professores e alunos.

▪ Reforçar os
mecanismos de
promoção da igualdade
e equidade, concebendo
respostas escolares
específicas;

Tutorias Mentorias

▪ Reconhecer a
importância da escola,
enquanto suporte e
condição para o
funcionamento normal
da vida pessoal, familiar
e profissional.

035 01

Mod

▪ Desenvolver atividades
que contribuam para
empoderar os alunos,
enquanto consumidores
e produtores de media,
tornando-os aptos a
interagirem com os
diferentes ambientes

Biblioteca

x

• Criação de um programa de
tutorias e mentorias.

• Compilação de documentos
validados do ponto científico,
linguístico, cultural…em
suporte digital
(Flipboard/wakelet)

Ao longo do
ano

Setembro

Direção

Tutores/
Mentores

Plataforma Teams
Site: biblioteca
escolar digital

Recursos
Educativos Abertos

1.ºPeríodo

0€

Programa de
tutorias e mentorias
Documento da
DGEsTE:
Orientações para a
organização do ano
letivo 2020/2021

SPO

x

Ferramentas digitais

50€

Biblioteca
https://rb.gy/jywgxi
Subdiretora

• Técnicas de pesquisa de
textos e imagens com ética
(pesquisa e seleção da
informação, resumo e
síntese);
• Técnicas de identificação de
fake news vs. informação de
referência.

Todas as
turmas
Alunos do 1.º
e 2.º anos

Biblioteca

• Colaboração da BE com as
mentorias e tutorias,
disponibilizando recursos de
apoio, de âmbito disciplinar
ou transversal (cidadania,
comportamentos,
autonomia…).

Informação e media.
▪ Promover o
desenvolvimento
sistemático e
programado das
literacias da informação
e dos media;

Comunidade
educativa

Documento:
Estratégia Nacional
de Educação para a
cidadania
https://rb.gy/neczip

Ao longo do
ano

Rferencial Aprender
com a Biblioteca
Escolar
https://bit.ly/3nzpvaN

Departamentos

Redes Sociais
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mediáticos de forma
informada, crítica e
ética.
▪ Disponibilizar
recursos digitais e
literacia dos media.

•Regras de segurança na
internet e ética na internet
(Netiqueta);
Recursos da BE
• Disponibilização de tutoriais
sobre ferramentas digitais de
apoio à aprendizagem
Alunos
• Criação da EPA TV.

▪ Contribuir para a
recuperação e
consolidação das
aprendizagens,
colaborando com a
escola no desenho e
concretização do
respetivo plano de
atuação;
▪ Desenhar, em
colaboração com as
várias estruturas da
escola, propostas de
trabalho que se
constituam como
respostas para reduzir
as desigualdades e
colmatar o efeito das
aprendizagens não
realizadas, visando a
promoção da igualdade
e equidade.

Consolidação

Departamentos

Todos os
anos

Ao longo do 1,º
e 2.º períodos

Biblioteca
• Implementação de
estratégias e metodologias
ativas,

Documentos
orientadores da RBE
e DGE

0€

Direção
Orientações para
a Recuperação e
Consolidação das
Aprendizagens

SPO
• Estratégias para a
implementação Diferenciação
pedagógica.

Documento RBE:
Esbater diferenças/
consolidar
aprendizagens...
contar com a
biblioteca escolar

• Aferição das Inteligências
múltiplas (questionário).
•Aplicação de ferramentas
digitais na aprendizagem.

Nº de atividades planificadas – 35

Domínio B - Leitura e literacia
0bjetivos

035 01

Mod

▪ Dar continuidade a
iniciativas e programas,
em presença e a
distância, orientados
para o desenvolvimento
das competências de

Atividades
• Continuação da promoção
da leitura no programa”
STOP, Ler!” e “Todos
Juntos Podemos Ler”,

PM

AcBE

x

x

Responsáveis/
dinamizadores
Biblioteca
Departamento de
Línguas

Público-alvo

Calendarização

Recursos

Orçamento

o maior nº
possível de
turmas e de
professores.

Ao longo do ano

Site: Aprender com
a Biblioteca Escolar
– Atividades e
recursos
https://rb.gy/fbrlbu

100€

Observações

• Empréstimo domiciliário e
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leitura e de escrita, em
diferentes tipologias e
suportes;

para sala de aula.
Referencial
Aprender com a
biblioteca escolar
2.ª edição, revista e
aumentada.

•Disponibilização de e-books
de livre acesso (bibliotecas
digitais e blogue da
biblioteca da EPA
Carvalhais/Mirandela).

https://rb.gy/hxmtc4
• Leitura em diferentes
suportes.

Equipa do SABE

• Concursos do PNL
▪ Desenvolver ações de
promoção das
competências e hábitos
de leitura e escrita em
diferentes formatos e
modalidades, de forma
articulada e contínua.

• Terapia da música e da
leitura.

▪ Desenvolver
competências
linguísticas.

• Olimpíadas da ortografia e
das línguas.

x

x

Professor Vítor
Ló e
Bibliotecária

1.º e 2.º anos

Setembro/Natal
e Semana dos
afetos

Todas as
turmas

Janeiro/março

Letras de músicas e
instrumentos
musicais

50€

50€

Ao longo do ano
▪ Sensibilizar para o
respeito dos direitos de
autor e propriedade
intelectual
▪ Conhecer diferentes
autores

▪ Divulgação de livros e
autores;
▪ Ação de sensibilização
para os direitos de autor

Nº de atividades planificadas – 9

Domínio C - Projetos e parcerias
0bjetivos

035 01

Mod

▪ Dar continuidade a
iniciativas e programas,
em presença e a
distância, orientados
para o desenvolvimento
da Promover a
valorização do
património (local e
global);

Atividades
Cultura
▪ Elaboração de Guiões para
as famílias com atividades
culturais que contribuam
para “a consolidação de
uma cultura humanista”
▪ Destaque de livros e
revistas

PM

AcBE

Responsáveis/
dinamizadores
Câmara
Municipal

Público-alvo

Calendarização

Turmas de 1.º
e 2.º anos

Ao longo do ano

Recursos

Orçamento

Observações

200€
Guiões

Biblioteca
Municipal

Sites com visitas
virtuais
Todos os
alunos
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▪ Desenvolver o gosto
por diferentes
manifestações culturais
e criativas, enquanto
marca distintiva
da humanidade.
▪ Estimular a
criatividades
competências de leitura
e de escrita, nas suas
múltiplas dimensões;

Biblioteca
escolar

▪ Visitas virtuais ou
presenciais

Museu Municipal

▪ Organização de
videoconferências com
autores de vários domínios
do saber (escritores,
cientistas, jornalistas,
psicólogos, etc.)

Plataformas de
Videoconferência

Nº de atividades planificadas – 4

Domínio D - Gestão da biblioteca escolar
0bjetivos
• Consolidar um serviço
de referência, ágil e
capaz de responder à
constante mudança,
prestando apoio efetivo
à comunidade educativa
no acesso aos recursos
físicos e digitais.

Atividades
Serviço de referência
• Orientações 2020.21 para
a organização de
bibliotecas.
• Horário de atendimento,
em linha, da biblioteca
escolar destinado a alunos
e docentes, para apoio e
orientação às atividades de
pesquisa da informação e
de seleção de recursos
documentais.
• Formação de utilizadores
para um acesso eficaz aos
recursos (físicos e digitais),
disponibilizados pela
biblioteca e/ ou por outras
instituições
• Formação para o uso de
ferramentas tecnológicas
potenciadoras de
aprendizagem.

PM

AcBE

Responsáveis/
dinamizadores
Professora
bibliotecária

Público-alvo
Todos os
professores
e alunos

Calendarização
Setembro

Recursos
Site: biblioteca
escolar digital

Orçamento

Observações

0€

https://rb.gy/krutpj
Documento da RBE:
Serviço de
referência nas
bibliotecas
escolares:
orientações

Comunidade
educativa e
escolar

https://rb.gy/2m9pz2
Turmas de
1.º ano

1.º período

Tutoriais
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Mod

• Inclusão, no horário dos
alunos (componente
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estudo autónomo) um
tempo de apoio promovido
pela BE
• Ajustamento do
Regulamento da BE às 3
modalidades de
funcionamento (presencial,
misto e a distância)

Todos os
professores
e alunos

Setembro
Documentos
produzidos

• Revisão do sistema de
empréstimos, de forma ágil
e segura do ponto de vista
sanitário.
• Implementação do Modelo
de Autoavaliação das
bibliotecas escolares
(MABE).
• Aperfeiçoar uma
presença em linha
estruturada, atualizada
e sistemática,
associada a uma
prestação de serviços
complementar à
biblioteca física.

Presença em linha

2.º período

Professora
bibliotecária

• Estabelecimento de vias
privilegiadas de prestação
de serviços em linha.

Comunidade
escolar e
educativa

1.º período

Instrumentos da
RBE no âmbito do
MABE

Site: biblioteca
escolar digital
https://rb.gy/em8mxz

50€

Documento da RBE:
Presença em linha
das bibliotecas
escolares: roteiro
para a definição de
uma política
https://rb.gy/kczya8

• Aperfeiçoamento dos
canais de comunicação
remota (blogue, site,
plataformas, formulários
para requisição de
material).

Blogue da biblioteca
e redes sociais

• Plano de presença em
linha.
• Guia do aluno online.
• Aperfeiçoar
procedimentos de
tratamento e gestão
documental,
complementando a
biblioteca física com
uma coleção de
recursos digitais
relevante, fiável e
ajustada, resultante de
permanente curadoria.

Curadoria
• Pesquisa, validação e
organização de recursos
digitais com relevância
curricular, cultural e lúdica.
• Plano de Curadoria e
Disponibilização de
Conteúdos.
• Plano de ação (Advocacy)
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• Aperfeiçoamento do

Professora
bibliotecária

Comunidade
escolar e
educativa

Ao longo do ano

Site: biblioteca
escolar digital

0€

Instrumentos
https://rb.gy/srzo9b
Curadoria de
conteúdos
https://rb.gy/y2m3iz
Documento RBE:
Bibliotecas
escolares gestão,
desenvolvimento e
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tratamento documental da
coleção.
• Organizar espaços e
serviços da biblioteca
escolar.

• Manual de procedimentos
COVID da biblioteca.

curadoria de
coleções na era
digital
https://rb.gy/tyay8e
Professora
bibliotecária

Comunidade
escolar e
educativa

50€

Setembro

• Reorganização do espaço
da BE, prevendo caixas
para livros e outros
materiais em quarentena
(72 horas)

Orientações da DGS

• Distanciamento e
reorganização dos
computadores e das
estantes

Documentos
produzidos

• Lotação reduzida no
espaço / prioridades de
acesso

Professora
bibliotecária e
professores

Comunidade
escolar e
educativa

Ao longo do ano

0€

• Acesso condicionado à
coleção (mediada pelos
profissionais da BE ou
manuseada de acordo com
normas da DGS)

035 01

Mod

Nº de atividades planificadas – 21
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