AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE LOUSADA

PLANO DE ATIVIDADES DA BIBLIOTECA ESCOLAR
Ano letivo 2021/2022
Atividades

Objetivos

Local

Data

+Articulação da BE com
todos os departamentos,
projetos, clubes e órgãos
do Agrupamento
+Elaboração de
trabalhos de pesquisa
individuais, escritos em
computador
+O Book Trailer como
ferramenta promocional
de leitura
+Comemoração de dias
temáticos e efemérides

Apoiar e valorizar os trabalhos dos alunos como
bens culturais e divulgá-los na comunidade

Agrupamento

Ao longo do
ano

Utilizar as tecnologias digitais e a internet como
ferramentas de acesso, produção e comunicação
da informação e como recurso de aprendizagem e
envolver os professores das turmas/disciplinas
Apresentação/promoção de um livro através de
um vídeo publicitário, em colaboração com as
turmas do Curso Profissional de Multimédia.
Assinalar as principais datas relacionadas, direta
ou indiretamente, com o Livro e a Leitura, um
conjunto de atividades e/ou iniciativas destinadas
aos diversos públicos-alvo
Apoiar o processo de desenvolvimento da
literacia da informação no aluno (saber aceder à
informação e interpretá-la);
Contribuir para melhorar a qualidade das
aprendizagens
Celebração mundial anual das bibliotecas
escolares, uma oportunidade para dar a conhecer
o trabalho que desenvolve e mostrar que não é
apenas um serviço, mas um centro nevrálgico
vital na escola
Promover o contacto com escritores e a leitura,
assumindo-a como factor de desenvolvimento
individual e de progresso nacional
Promover o gosto pela leitura e melhorar as
aprendizagens

Biblioteca
1.º e 2.º
período
Biblioteca

Ao longo do
ano

Biblioteca

Ao longo do
ano

Biblioteca

Ao longo do
ano

Biblioteca

25 de outubro

Biblioteca

A definir

Biblioteca

Ao longo do
ano

Despertar o gosto e o prazer da leitura e exercitar a
expressão oral, a capacidade de retenção de
informação e a criatividade
Promover a leitura em voz alta, o respeito pela
pontuação, audibilidade, modulação da voz,
expressão do olhar e postura

Biblioteca

2 x p/ mês

Biblioteca da
Secundária

dezembro

+ 15.º Concurso
Literário Álvaro Feijó
2022

Promover a escrita criativa, envolvendo todos os
alunos do concelho com o patrocínio da Câmara
Municipal de Lousada.

1.º período

+10.º Concurso de
Ilustração Álvaro Feijó
2022

Promover a leitura e as artes plásticas,
envolvendo todos os alunos do concelho com o
patrocínio da Câmara Municipal de Lousada.

Aberto a
todos os
alunos do
concelho
Aberto a
todos os
alunos do
concelho

+Disponibilização de um
Banco de Recursos
relacionados com as
literacias da informação
Comemoração do MIBE
Mês Internacional das
Bibliotecas Escolares

+Visitas de escritores
às Bibliotecas do
Agrupamento
+Incentivo à leitura
presencial e ao
empréstimo dos
recursos da biblioteca
escolar
+ “Ler+” às crianças do
pré-escolar e do 1.º ano
+Concurso de Leitura
da Secundária

1.º período

+Atualização permanente
do blogue da biblioteca

Divulgar atividades e novidades da biblioteca
escolar

Agrupamento

Ao longo do
ano

+Organização das IX
Jornadas em Rede da
RBL
Participação no CNL –
Concurso Nacional de
Leitura
+Dinamização do
Concurso de Leitura de
Poesia da RBL

Promover a RBL e as boas práticas das
Bibliotecas Escolares do concelho

Auditório
Municipal

A definir

Estimular o gosto e o prazer da leitura
para melhorar o domínio da língua portuguesa, a
compreensão leitora e os hábitos de leitura.
Potenciar o trabalho em rede, Biblioteca
Municipal|Rede de Bibliotecas Escolares (RBE)|
Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares (SABE)|
Plano Nacional de Leitura (PNL)
Estimular o gosto pela leitura e pela escrita;
Tornar público o empenho e o trabalho dos alunos

Biblioteca

2.º e 3.º
períodos

Biblioteca e
Biblioteca
Municipal

março

Biblioteca da
Secundária

No final do
ano

Manter todas as BE organizadas, actualizadas,
bem como o restauro permanente dos materiais
e assegurar o serviço em todos os
estabelecimentos de ensino

Todas as BE

Ao longo do
ano

+Cerimónia de Entrega
de Prémios das
atividades das BE
+Gestão/manutenção
documental e
dinamização das BE

Legenda de cores de acordo com os domínios do Modelo de Avaliação:
A - Currículo, literacias e aprendizagem
B - Leitura e literacia
C – Projetos e parcerias
D – Gestão da BE

Agrupamento de Escolas de Lousada, 15 de outubro de 2021
A coordenadora da equipa da biblioteca escolar,
Graça Coelho

