Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca
Escola Secundária de Ponte da Barca
Cód. Agr.: 152626

Plano Anual de Atividades
das Bibliotecas Escolares / Centros de Recursos Educativos
do Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca
2020/2021

“A sociedade atual passa por transformações com um grande impacto na forma
como acedemos à informação e ao conhecimento, como aprendemos, comunicamos e nos
integramos socialmente.
Estas transformações, relacionadas com a revolução tecnológica e digital,
refletem-se na escola, à qual se exige o desenvolvimento nos alunos de um conjunto de
literacias essenciais à aprendizagem e ao sucesso educativo, que incluem não só as
competências básicas de leitura, matemática ou ciências, como outras, de que são
exemplo as competências da informação, digitais e dos media. A natureza destas literacias,
presentes em todas as áreas e ambientes de aprendizagem, faz do seu desenvolvimento
uma responsabilidade da escola e de todos os professores, sendo a biblioteca escolar um
recurso privilegiado para o seu exercício”.
CONDE, Elsa (coord.) [et al.], Aprender com a biblioteca escolar. Referencial de aprendizagens
associadas ao trabalho das bibliotecas escolares na Educação Pré-escolar e no Ensino Básico.
Lisboa: Rede de Bibliotecas Escolares, 2012, p. 9.

As BE/CRE continuam empenhadas em aprofundar, cada vez mais, a sua integração
plena na vida da comunidade escolar, dando um contributo válido na prossecução das
metas prioritárias consignadas nos vários documentos estratégicos do Agrupamento.
O presente Plano Anual de Atividades insere-se neste desígnio, procurando potenciar
a articulação e o trabalho colaborativo e apostando, sobretudo, no apoio ao
desenvolvimento curricular, na promoção das literacias da leitura, dos media, da
informação e digital, no aprofundamento da formação e da autonomia dos utilizadores, nos
projetos, parcerias e atividades livres e de abertura à comunidade.
Estamos, de facto, convictos de que um estudante com autonomia e capacidade de
construir o seu próprio conhecimento (aprender a aprender…) é, seguramente, um aluno
mais bem apetrechado, que oferece mais garantias de sucesso escolar, e um cidadão
equipado com as ferramentas que lhe auguram sucesso pessoal, profissional e cívico. Em
síntese, é, com certeza, um espírito lúcido, uma mente criativa, um cidadão com
horizontes, uma pessoa com autonomia e valor(es), um Homem com futuro…
Neste ano letivo, seguindo as orientações da RBE, o referencial Aprender com a
biblioteca escolar e o Plano de Melhoria 2019/2021, propomo-nos aprofundar uma
intervenção consistente e concertada.
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A. APOIO AO DESENVOLVIMENTO CURRICULAR

Domínio de Intervenção:

B – Desenvolvimento da qualidade da ação educativa.

Comunicação e articulação entre a BE, as estruturas, os DT e os docentes em geral; recolha de

Atividade:

propostas / sugestões e ações (in)formais de formação sobre a BE junto dos docentes / alunos.
Projeto Educativo:

“Desenvolver a articulação entre os diversos níveis / ciclos de ensino”.
Promover, em articulação com as diferentes estruturas, a formação integral dos
alunos e a consecução das metas definidas de acordo com as finalidades e o currículo

Objetivos
Específicos:

do Agrupamento, disponibilizando equipamentos, materiais e um fundo documental
adequado aos interesses das diversas faixas etárias da comunidade escolar e às
necessidades curriculares.

Data:

Ao longo do ano letivo.
4: Todas as turmas do Agrupamento.

Escolas envolvidas/ Turmas:

N.º total de participantes: Estruturas de coordenação educativa e de supervisão
pedagógica, Grupos Disciplinares / Recrutamento e docentes.

Dinamizadores:

Equipa da BE/CRE.

Recursos:

Instalações, fundo documental e equipamentos da BE/CRE.

Orçamento:

----

Avaliação:

Ficha de avaliação do Agrupamento.

Domínio de Intervenção:

Financiamento:

----

A – Promoção do sucesso educativo.

Acompanhamento dos utilizadores no desenvolvimento, em contexto curricular, das literacias;
Atividade:

promoção, entre os utilizadores, de um ambiente de respeito mútuo, aprofundando valores como a
cooperação, autonomia e responsabilidade.
Projeto Educativo:

“Educar para a autonomia e para o espírito crítico, suscitando nos alunos a
apropriação de metodologias e técnicas de trabalho”.
Apoiar os utilizadores na rentabilização dos recursos para apropriação de métodos

Objetivos
Específicos:

de trabalho e de estudo autónomo, baseados na pesquisa, tratamento e produção da
informação, favorecendo o hábito da aprendizagem e da utilização das bibliotecas ao
longo da vida.

Data:
Escolas envolvidas/ Turmas:

Ao longo do ano letivo.
4: Todas as turmas do Agrupamento.
N.º total de alunos: Alunos do Agrupamento utilizadores da BE.

Dinamizadores:

Equipa da BE em articulação com os docentes.

Recursos:

Instalações, fundo documental e equipamentos da BE/CRE.

Orçamento:

----

Avaliação:

Financiamento:

----

Ficha de avaliação do Agrupamento.
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Domínio de Intervenção:

A – Promoção do sucesso educativo.

Apoio ao estudo, leitura e pesquisa orientada, uso das TIC ou outras atividades de enriquecimento

Atividade:

curricular.
Projeto Educativo:

Objetivos

“Educar para a autonomia e para o espírito crítico, suscitando nos alunos a
apropriação de metodologias e técnicas de trabalho”.
Apoiar as turmas / alunos em trabalho orientado / estudo e outras atividades, na BE

Específicos:

e / ou na sala de aula, tendo em vista a promoção das literacias e o aprofundamento
da autonomia dos discentes.

Data:

Ao longo do ano letivo.

Escolas envolvidas/ Turmas:

4: Todas as turmas do Agrupamento.
N.º total de alunos: Alunos do Agrupamento utilizadores da BE.

Dinamizadores:

Equipa da BE em articulação com os docentes do Agrupamento.

Recursos:

Instalações, fundo documental e equipamentos da BE/CRE.

Orçamento:

----

Avaliação:

Ficha de avaliação do Agrupamento.

Domínio de Intervenção:

Financiamento:

----

A – Promoção do sucesso educativo.

Exercício das literacias mediática, da leitura e da informação – produção do programa semanal de

Atividade:

rádio “Leituras e Companhia” (“Barca FM” | 99.6).
Projeto Educativo:

“Educar para a autonomia e para o espírito crítico, suscitando nos alunos a
apropriação de metodologias e técnicas de trabalho”.
Promover as literacias e a autonomia dos alunos no uso adequado das TIC e demais

Objetivos
Específicos:

fontes, tendo em vista uma pesquisa seletiva e fiável no processo de consulta,
tratamento e produção da informação, e aperfeiçoar os domínios da expressão
escrita e da leitura expressiva.

Data:
Escolas envolvidas/ Turmas:
Dinamizadores:

Ao longo do ano.
4: Todas as turmas do Agrupamento.
N.º total de alunos: Alunos do Agrupamento e comunidade educativa.
Equipa docente da BE sob a coordenação do professor Renato Ferreira, em articulação
com as educadoras, os professores titulares, DT e docentes de Português.

Recursos:

Fundo documental da BE e recursos em linha (internet). Gravador e programa Vega.

Orçamento:

----

Avaliação:

Ficha de avaliação do Agrupamento.

Financiamento:

----
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Domínio de Intervenção:
Atividade:

A – Promoção do sucesso educativo.

Levantamento e divulgação de sítios fiáveis no âmbito das várias áreas do conhecimento.
Projeto Educativo:

“Desenvolver práticas integradas entre o saber e o saber-fazer, valorizando de forma
igualmente equilibrada todas as áreas do conhecimento”.
Trabalhar o discernimento da fiabilidade / credibilidade dos diversos sítios;

Objetivos
Específicos:

consolidar conhecimentos através do uso de ferramentas e de recursos digitais;
exercitar a literacia da informação; suscitar nos alunos o gosto pela produção de
conhecimento, explorando motores de pesquisa.

Data:

Ao longo do ano letivo.
EB Diogo Bernardes e ES de Ponte da Barca: 37 turmas (2.º e 3.º Ciclos e Secundário).

Escolas envolvidas/ Turmas:

N.º total de alunos: 712 alunos – 165 do 2.º Ciclo, 290 do 3.º Ciclo e 257 do
Secundário.

Dinamizadores:

Equipa da BE/CRE, em articulação com os Grupos Disciplinares.

Recursos:

Recursos tecnológicos e digitais da BE/CRE.

Orçamento:

----

Avaliação:

Ficha de avaliação do Agrupamento.

Domínio de Intervenção:
Atividade:

Financiamento:

----

A – Promoção do sucesso educativo.

Promoção das literacias – recolha e divulgação de recursos educativos digitais.
Projeto Educativo:

“Desenvolver práticas integradas entre o saber e o saber-fazer, valorizando de forma
igualmente equilibrada todas as áreas do conhecimento”.
Suscitar nos alunos o gosto pela produção de textos (criatividade, imaginação),

Objetivos
Específicos:

partindo do uso de ferramentas digitais – blogue da BE e página eletrónica do
Agrupamento – e do programa de rádio “Leituras e Companhia”, e consolidar
conhecimentos através do uso de ferramentas e de recursos digitais.

Data:

Ao longo do ano letivo.
EB Diogo Bernardes e ES de Ponte da Barca: 37 turmas (2.º e 3.º Ciclos e Secundário).

Escolas envolvidas/ Turmas:

N.º total de alunos: 712 alunos – 165 do 2.º Ciclo, 290 do 3.º Ciclo e 257 do
Secundário.

Dinamizadores:

Equipa da BE/CRE, em articulação com os docentes.

Recursos:

Recursos tecnológicos e digitais da BE/CRE.

Orçamento:

----

Avaliação:

Ficha de avaliação do Agrupamento.

Financiamento:

----
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Domínio de Intervenção:
Atividade:

A – Promoção do sucesso educativo.

Promoção das literacias e formação de utilizadores.
Projeto Educativo:

“Educar para a autonomia e para o espírito crítico, suscitando nos alunos a
apropriação de metodologias e técnicas de trabalho”.
Promover as literacias e a autonomia dos alunos no uso dos recursos da BE, para

Objetivos

apropriação de métodos / hábitos de trabalho e de estudo autónomo, baseados na
Específicos:

consulta, tratamento e produção da informação, favorecendo o hábito da
aprendizagem, a construção do conhecimento e a utilização das bibliotecas ao longo
da vida.

Data:

Ao longo dos 1.º e 2.º períodos.

Escolas envolvidas/ Turmas:

EB Diogo Bernardes e ES de Ponte da Barca – 09 turmas.
N.º total de alunos: 161 alunos – 75 do 5.º ano e 86 do 7.º ano de escolaridade.

Dinamizadores:

Equipa da BE, em articulação com os DT e os respetivos CT.

Recursos:

Instalações, fundo documental e equipamentos da BE/CRE, materiais de apoio.

Orçamento:

40 €.

Avaliação:

Ficha de avaliação do Agrupamento.

Domínio de Intervenção:

Financiamento:

Orçamento do Agrupamento.

A – Promoção do sucesso educativo.

Promoção das literacias – Como fazer uma pesquisa na internet.

Atividade:

Projeto Educativo:
Objetivos

“Educar para a autonomia e para o espírito crítico, suscitando nos alunos a
apropriação de metodologias e técnicas de trabalho”.
Promover as literacias e a autonomia dos alunos no uso adequado das TIC, tendo em

Específicos:

vista uma pesquisa seletiva no processo de consulta, tratamento e produção da
informação.

Data:
Escolas envolvidas/ Turmas:

Ao longo dos 1.º e 2.º períodos.
EB Diogo Bernardes e ES de Ponte da Barca – 09 turmas.
N.º total de alunos: 161 alunos – 75 do 5.º ano e 86 do 7.º ano de escolaridade.

Dinamizadores:

Equipa da BE, em articulação com os DT e os respetivos CT.

Recursos:

Instalações, equipamentos multimédia, materiais de apoio.

Orçamento:

----

Avaliação:

Ficha de avaliação do Agrupamento.

Financiamento:

----
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Domínio de Intervenção:
Atividade:

A – Promoção do sucesso educativo.

Ao Encontro da História Local.
Projeto Educativo:

“Promover o livro e leitura” e “Promover e incrementar a participação de toda a
comunidade numa educação para os valores, cidadania e participação democrática”.
Divulgar a história local e a vida / obra de figuras locais, reforçando a identidade

Objetivos
Específicos:

comunitária e o espírito de pertença, e contribuir para a prossecução do previsto no
“Plano de Estudos e Desenvolvimento Curricular” e no “Projeto Educativo” do
Agrupamento e para a operacionalização da autonomia e flexibilidade curricular.

Data:

Ao longo do ano.

Escolas envolvidas/ Turmas:
Dinamizadores:

EB Diogo Bernardes – 09 turmas.
N.º total de alunos: 165 alunos - 75 do 5.º ano e 90 do 6.º ano.
Professor bibliotecário, em articulação com o OCC e PNA.
Fundo documental da BE/CRE, materiais produzidos, auditório e equipamento

Recursos:

informático.

Orçamento:

20 €.

Avaliação:

Aplicação de questionários e ficha de avaliação do Agrupamento.

Domínio de Intervenção:
Atividade:

Financiamento:

----

A – Promoção do sucesso educativo.

Celebrando os 500 anos da viagem de Fernão de Magalhães.
“Educar para a autonomia e para o espírito crítico, suscitando nos alunos a
Projeto Educativo:

apropriação de metodologias e técnicas de trabalho” e “Promover e incrementar a
participação de toda a comunidade numa educação para os valores, cidadania e
participação democrática”.

Objetivos

Divulgar a história local e a vida / obra / património de Fernão de Magalhães,
reforçando a identidade comunitária e o espírito de pertença, e contribuir para a
Específicos:

prossecução do previsto no “Plano de Estudos e Desenvolvimento Curricular” e no
“Projeto Educativo” do Agrupamento e para a operacionalização da autonomia e
flexibilidade curricular.

Data:
Escolas envolvidas/ Turmas:
Dinamizadores:

Ao longo do ano letivo.
4: Todas as turmas do Agrupamento.
N.º total de alunos: Todos os alunos do Agrupamento.
Equipa da BE, em articulação com as educadoras, professores titulares, DT e
respetivos CT, OCC e PNA.

Recursos:

Materiais produzidos, auditório e equipamento multimédia.

Orçamento:

50 €.

Avaliação:

Ficha de avaliação do Agrupamento.

Financiamento:

Orçamento do Agrupamento.
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Domínio de Intervenção:
Atividade:

A – Promoção do sucesso educativo.

Sessão “Metodologias de Estudo”.
Projeto Educativo:

Objetivos

“Educar para a autonomia e para o espírito crítico, suscitando nos alunos a
apropriação de metodologias e técnicas de trabalho”.
Apoiar os alunos na apropriação de métodos de trabalho e de estudo autónomo,

Específicos:

acompanhando-os na consolidação de conhecimentos e de hábitos de trabalho,
baseados na consulta, tratamento e produção da informação.

Data:

Outubro de 2020.

Escolas envolvidas/ Turmas:

ES de Ponte da Barca – 06 turmas.
N.º total de alunos: 105 alunos do 9.º ano de escolaridade.

Dinamizadores:

Professor bibliotecário (Luís Arezes), em articulação com os DT e os respetivos CT.

Recursos:

Materiais produzidos, auditório da Escola Secundária e equipamento multimédia.

Orçamento:

10 €.

Avaliação:

Ficha de avaliação do Agrupamento.

Domínio de Intervenção:

Financiamento:

Orçamento do Agrupamento.

A – Promoção do sucesso educativo / Literacia dos media.

Celebração do Dia Europeu da Internet Mais Segura.

Atividade:

Projeto Educativo:
Objetivos

“Educar para a autonomia e para o espírito crítico, suscitando nos alunos a
apropriação de metodologias e técnicas de trabalho”.
Desenvolver hábitos de uso seguro dos dispositivos móveis e preparar os alunos para

Específicos:

uma navegação segura, crítica e responsável na internet, promovendo as literacias
e a autonomia dos discentes no uso adequado das TIC.

Data:
Escolas envolvidas/ Turmas:
Dinamizadores:
Recursos:

2.ª semana de fevereiro.
EB Diogo Bernardes – 04 turmas do 5.º ano.
N.º total de alunos: 75 alunos do 5.º ano.
Grupo de Informática, em articulação com a BE/CRE.
Materiais disponibilizados pela “Internet Segura”, auditório, equipamentos multimédia
e internet.

Orçamento:

----

Financiamento:

----

Avaliação:

Aplicação de questionários e ficha de avaliação do Agrupamento.
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B. LEITURA E LITERACIA(S)
Domínio de Intervenção:
Atividade:

A – Promoção do sucesso educativo.

Receção aos alunos.
Projeto Educativo:

Objetivos
Específicos:
Data:

“Promover o livro e leitura”.
Facilitar a integração dos alunos, despertando-os, assim como aos respetivos Pais /
EE, para o fascínio do livro e da leitura expressiva.
Ao longo de setembro.

Escolas envolvidas/ Turmas:

EB Diogo Bernardes e ES de Ponte da Barca – 11 turmas.
N.º total de alunos: 206 alunos – 45 do 1.º ano, 75 do 5.º e 86 do 7.º ano.

Dinamizadores:

Equipa da BE, em articulação com as Professoras Titulares e os DT.

Recursos:

Instalações da BE.

Orçamento:

----

Avaliação:

Ficha de avaliação do Agrupamento.

Domínio de Intervenção:
Atividade:

Financiamento:

----

A – Promoção do sucesso educativo.

Diálogo informal com os utilizadores da BE, incentivando-os à leitura.
Projeto Educativo:

“Promover o livro e leitura”.
Promover a divulgação do livro e o gosto pela leitura lúdica e / ou pragmática,

Objetivos
Específicos:

enquanto instrumentos de trabalho e de ocupação dos tempos livres e veículos
promotores das literacias.

Data:
Escolas envolvidas/ Turmas:

Ao longo do ano letivo.
4: Todas as turmas do Agrupamento.
N.º total de alunos: Alunos do Agrupamento utilizadores da BE.

Dinamizadores:

Equipa da BE/CRE.

Recursos:

Fundo documental da BE/CRE e recursos em linha.

Orçamento:

----

Avaliação:

Ficha de avaliação do Agrupamento.

Financiamento:

----
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Domínio de Intervenção:
Atividade:

A – Promoção do sucesso educativo.

Hora do Conto / Lenda.
Projeto Educativo:

“Promover o livro e leitura”.
Promover a divulgação do livro e o gosto pela leitura lúdica, enquanto instrumentos

Objetivos
Específicos:

de ocupação dos tempos livres e veículos promotores das literacias, e valorizar a
leitura expressiva.

Data:

Ao longo do ano letivo.

Escolas envolvidas/ Turmas:

4: 25 turmas.
N.º total de alunos: 479: 154 da EPE e 325 do 1.º ciclo.
Equipa da BE e convidados, em articulação com os Departamentos da EPE e do 1.º

Dinamizadores:

Ciclo.

Recursos:

Fundo documental da BE e equipamento multimédia.

Orçamento:

----

Avaliação:

Aplicação de questionários e ficha de avaliação do Agrupamento.

Domínio de Intervenção:
Atividade:

----

A – Promoção do sucesso educativo.

À conversa com…: Encontro com autor(es).
Projeto Educativo:

Objetivos
Específicos:
Data:
Escolas envolvidas/ Turmas:
Dinamizadores:
Recursos:

Financiamento:

“Promover o livro e leitura”.
Favorecer o gosto pelo livro e pela leitura, através da interação entre o autor /
ilustrador e o recetor da obra.
Ao longo do ano letivo.
4: Todas as turmas.
N.º total de alunos: Alunos do Agrupamento e comunidade educativa.
Equipa da BE, em articulação com as estruturas educativas e a(s) editora(s) /
convidados.
BE das quatro escolas do Agrupamento, auditórios das EB Diogo Bernardes e da ES de
Ponte da Barca, equipamento multimédia.

Orçamento:

----

Financiamento:

----

Avaliação:

Aplicação de questionários e ficha de avaliação do Agrupamento.
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Domínio de Intervenção:
Atividade:

A – Promoção do sucesso educativo.

Clube de Leitura.
Projeto Educativo:

Objetivos
Específicos:
Data:

“Promover o livro e leitura” e “Promover e incrementar a participação de toda a
comunidade numa educação para os valores, cidadania e participação democrática”..
Favorecer o gosto pelo livro e pela leitura, através da partilha oral de experiências;
Promover o debate e o exercício do espírito crítico; Aprofundar a cidadania.
Ao longo do ano letivo.
Escola Básica Diogo Bernardes e Escola Secundária de Ponte da Barca: 11 turmas do

Escolas envolvidas/ Turmas:

2.º Ciclo e 3 turmas do 8.º ano.
N.º total de alunos: 225 alunos – 165 do 2.º Ciclo e 60 do 8.º ano (turmas A, B e C).

Dinamizadores:

Equipa da BE e docente Rosa Maria Arezes.
Bibliografia escolhida pelos animadores / moderadores, auditório(s), equipamento

Recursos:

informático e internet.

Orçamento:

----

Avaliação:

Ficha de avaliação do Agrupamento.

Domínio de Intervenção:
Atividade:

Financiamento:

----

A – Promoção do sucesso educativo.

Programa “Voluntários de Leitura”.
Projeto Educativo:

Objetivos
Específicos:
Data:
Escolas envolvidas/ Turmas:

“Promover o livro e leitura”.
Desenvolver a literacia e o gosto pela leitura entre alunos com dificuldades relevantes
neste domínio.
Ao longo do ano letivo.
EB Diogo Bernardes e EB de Entre Ambos-os-Rios: 6 turmas.
N.º total de alunos: 12 alunos.

Dinamizadores:

Equipa da BE/CRE e voluntários.

Recursos:

Bibliografia escolhida pelos voluntários.

Orçamento:

----

Avaliação:

Aplicação de questionários e ficha de avaliação do Agrupamento.

Financiamento:

----
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Domínio de Intervenção:
Atividade:

A – Promoção do sucesso educativo.

PNL – Operacionalização do Plano no Agrupamento.
Projeto Educativo:

“Promover o livro e leitura”.
Desenvolver as literacias, nomeadamente, nos domínios da leitura, da escrita e da

Objetivos
Específicos:

oralidade, promovendo hábitos de leitura e a partilha de experiências de leitura, em
ambiente de sala de aula e fora dele.

Data:

Ao longo do ano letivo.

Escolas envolvidas/ Turmas:

4: Todas as turmas do Agrupamento.
N.º total de alunos: Todos os alunos do Agrupamento.
Docentes de Português, em articulação com a BE/CRE e as coordenadoras dos

Dinamizadores:

Departamentos da EPE, do 1.º Ciclo e de Línguas.

Recursos:

Fundo documental da BE/CRE e PNL.

Orçamento:

250 €.

Avaliação:

Ficha de avaliação do Agrupamento.

Domínio de Intervenção:
Atividade:

Financiamento:

Orçamento do Agrupamento.

A – Promoção do sucesso educativo.

Concurso de Leitura / CNL (em linha com o Plano Nacional de Leitura).
Projeto Educativo:

Objetivos
Específicos:
Data:
Escolas envolvidas/ Turmas:
Dinamizadores:

“Promover o livro e leitura”.
Desenvolver as literacias, nomeadamente, nos domínios da leitura e da oralidade,
favorecendo o gosto pelo livro e pela leitura.
Ao longo do ano (3 fases: escolar, intermunicipal e nacional).
4: Todas as turmas do Agrupamento.
N.º total de alunos: Todos os alunos do Agrupamento.
Equipas de docentes dos Departamentos da EPE, do 1.º Ciclo e de Línguas, em
articulação com a BE e com o patrocínio da Câmara Municipal de Ponte da Barca.

Recursos:

Fundo documental da BE/CRE.

Orçamento:

500 €.

Avaliação:

Ficha de avaliação do Agrupamento.

Financiamento:

Orçamento do Agrupamento.
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Cód. Agr.: 152626

Domínio de Intervenção:
Atividade:

A – Promoção do sucesso educativo.

EmBarca na Escrita.
Projeto Educativo:

Objetivos
Específicos:
Data:

“Promover o livro e leitura” e “Promover e incrementar a participação de toda a
comunidade numa educação para os valores, cidadania e participação democrática”.
Promover o exercício da expressão escrita, aprofundando o espírito crítico, a
autonomia, a responsabilidade e a cidadania.
Ao longo do ano letivo.

Escolas envolvidas/ Turmas:

Escola Secundária de Ponte da Barca: 28 turmas.
N.º total de alunos: 547 alunos – 290 do 3.º Ciclo e 257 do Secundário..

Dinamizadores:

Professor bibliotecário Luís Arezes, em articulação com o Grupo 300.

Recursos:

Equipamento informático e internet.

Orçamento:

----

Avaliação:

Ficha de avaliação do Agrupamento.

Domínio de Intervenção:
Atividade:

Financiamento:

----

A – Promoção do sucesso educativo.

Atualização do blogue www.bibliobarca.blogspot.com.
Projeto Educativo:

“Promover o livro e leitura”.

Específicos:

Promover as literacias, divulgando as atividades da BE.

Objetivos

Data:
Escolas envolvidas/ Turmas:

Ao longo do ano letivo.
4: Todas as turmas do Agrupamento.
N.º total de alunos: Alunos do Agrupamento, comunidade educativa e público web.

Dinamizadores:

Professor bibliotecário Luís Arezes, em articulação com a comunidade escolar.

Recursos:

Equipamento informático, scanner e internet.

Orçamento:

----

Avaliação:

Ficha de avaliação do Agrupamento.

Financiamento:

----
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Domínio de Intervenção:
Atividade:

A – Promoção do sucesso educativo.

Sarau Poético.
Projeto Educativo:

“Promover o livro e leitura”.
Favorecer / aprofundar a sensibilidade estética, promover a divulgação do livro e o

Objetivos
Específicos:

gosto pela leitura de poesia, enquanto instrumentos de ocupação dos tempos livres e
veículos promotores das literacias, e valorizar a leitura expressiva e a socialização
dos alunos.

Data:

Dezembro, março e junho.

Escolas envolvidas/ Turmas:
Dinamizadores:

EB Diogo Bernardes e ES de Ponte da Barca: 53 turmas.
N.º total de alunos: 1043 (496+547) alunos.
Equipa da BE/CRE.
Leitores de poesia (alunos, EE, professores, membros da comunidade educativa…),

Recursos:

fundo documental, equipamento multimédia e material de desgaste.

Orçamento:

40 €.

Avaliação:

Ficha de avaliação do Agrupamento.

Domínio de Intervenção:
Atividade:

Financiamento:

Orçamento do Agrupamento.

A – Promoção do sucesso educativo.

Semana da Leitura (em linha com o Plano Nacional de Leitura).
Projeto Educativo:

Objetivos
Específicos:
Data:
Escolas envolvidas/ Turmas:
Dinamizadores:

“Promover o livro e leitura”.
Desenvolver as literacias, nomeadamente, da leitura e da oralidade, valorizando a
partilha de experiências de leitura.
Março.
4: Todas as turmas do Agrupamento.
N.º total de alunos: Todos os alunos do Agrupamento e comunidade educativa.
Departamento da Educação Pré-Escolar, do 1.º Ciclo e de Línguas, em articulação
com a Biblioteca Escolar e o PNA.

Recursos:

Fundo documental da Biblioteca.

Orçamento:

----

Avaliação:

Ficha de avaliação do Agrupamento.

Financiamento:

----
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Cód. Agr.: 152626

Domínio de Intervenção:
Atividade:

A – Promoção do sucesso educativo.

Mobilização dos Pais / EE para a leitura em Família e para a participação em atividades da BE.
Projeto Educativo:

Objetivos
Específicos:
Data:

“ Comprometer os encarregados de educação no processo educativo” .
Aprofundar a ligação Escola / Família, mobilizando os Pais / EE para a promoção da
literacia da leitura.
Ao longo do ano letivo.

Escolas envolvidas/ Turmas:

4: Todas as turmas do Agrupamento.
N.º total de alunos: Todos os alunos do Agrupamento e respetivos pais / EE.

Dinamizadores:

Equipa da BE/CRE.

Recursos:

Fundo documental da BE/CRE, fotocópias.

Orçamento:

30 €.

Avaliação:

Ficha de avaliação do Agrupamento.

Financiamento:

Orçamento do Agrupamento.

C. PRO J E TO S, P AR C ER I AS E A T IV ID A DE S L I VR E S E D E AB ER T UR A À CO M UN ID AD E

Domínio de Intervenção:
Atividade:
Objetivos

A – Promoção do sucesso educativo.

Elaboração de mensagens de Natal.
Projeto Educativo:
Específicos:

Data:
Escolas envolvidas/ Turmas:
Dinamizadores:

“Promover e incrementar a participação de toda a comunidade numa educação para
os valores, cidadania e participação democrática”.
Favorecer a educação para os valores da partilha e da solidariedade, celebrando o
espírito de Natal, e exercitar a expressão escrita.
Novembro e dezembro.
3: Turmas dos 3.º, 4.º, 5.º e 6.º anos (18 turmas).
N.º total de alunos: 350 alunos – 185 do 1.º Ciclo e 165 do 2.º Ciclo.
Articulação entre o Grupo Disciplinar de EMRC, o Departamento do 1.º Ciclo, o Grupo
de Português e a equipa da BE/CRE.

Recursos:

Material escolar.

Orçamento:

20 €.

Avaliação:

Ficha de avaliação do Agrupamento.

Financiamento:

Orçamento do Agrupamento.
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Escola Secundária de Ponte da Barca
Cód. Agr.: 152626

Domínio de Intervenção:
Atividade:

A – Promoção do sucesso educativo.

Sementeira e plantação de árvores nos recintos escolares.
“Estabelecer parcerias e protocolos com instituições e empresas da
Projeto Educativo:

r e g i ã o ” e “ promover a valorização da escola enquanto principal instrumento
dinamizador da ‘Educação’ nos seus diferentes domínios”.

Objetivos
Específicos:
Data:

Promover a educação ambiental, valorizando os espaços escolares com a plantação
de espécies autóctones.
Novembro.
3: Turmas da EPE e 8 do 1.º Ciclo (1.º e 2.º anos).

Escolas envolvidas/ Turmas:

N.º total de alunos: Todas as turmas da EPE - 8 (154 alunos) – e 8 do 1.º Ciclo - (140
alunos).
Articulação entre a equipa da BE, Clube da Floresta – PROSEPE, Porta do Parque, Junta

Dinamizadores:

da União de Freguesias de Entre Ambos-os-Rios, Ermida e Germil, e Sapadores
Florestais de Entre Ambos-os-Rios.

Recursos:

Espécies autóctones.

Orçamento:

----

Avaliação:

Ficha de avaliação do Agrupamento.

Domínio de Intervenção:
Atividade:

Financiamento:

----

A – Promoção do sucesso educativo.

Ações de proteção ambiental e de solidariedade.
“Promover e incrementar a participação de toda a comunidade numa educação para

Objetivos

Projeto Educativo:

os valores, cidadania e participação democrática” e “promover a valorização da escola
enquanto principal instrumento dinamizador da ‘Educação’ nos seus diferentes
domínios”.

Específicos:
Data:
Escolas envolvidas/ Turmas:
Dinamizadores:

Incentivar para a reciclagem de materiais e a proteção ambiental e favorecer a
educação para os valores da partilha e da solidariedade.
Ao longo do ano letivo.
4: Todas as turmas do Agrupamento.
N.º total de alunos: Alunos do Agrupamento e comunidade escolar.
Articulação entre o Grupo Disciplinar de EMRC, a equipa da BE e o PROSEPE – Clube
da Floresta.

Recursos:

Recipientes para os materiais a reciclar e para recolher os géneros alimentares.

Orçamento:

----

Avaliação:

Ficha de avaliação do Agrupamento.

Financiamento:

----
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Escola Secundária de Ponte da Barca
Cód. Agr.: 152626

Domínio de Intervenção:

A – Promoção do sucesso educativo.

Exercício das literacias mediática, da leitura e da informação – produção do programa semanal de

Atividade:

rádio “Leituras e Companhia”, na Rádio Barca.
“Estabelecer parcerias e protocolos com instituições e empresas da
Projeto Educativo:

r e g i ã o ” e “ promover a valorização da escola enquanto principal instrumento
dinamizador da ‘Educação’ nos seus diferentes domínios”.

Objetivos
Específicos:
Data:

Promover as literacias, aprofundando o gosto pela pesquisa e tratamento da
informação, pela leitura expressiva e pela comunicação escrita e oral.
Ao longo do ano letivo (periodicidade semanal).

Escolas envolvidas/ Turmas:

4: Todas as turmas.
N.º total de alunos: Comunidade educativa.

Dinamizadores:

Equipa da BE, sob a coordenação do professor Renato Ferreira.

Recursos:

Conteúdos a produzir, gravador e equipamento multimédia. “Barca FM | 99.6”.

Orçamento:

----

Avaliação:

Ficha de avaliação do Agrupamento e questionários a aplicar.

Domínio de Intervenção:

Financiamento:

----

A – Promoção do sucesso educativo.

O Agrupamento na web e nos media.

Atividade:

“Potenciar as virtualidades das TIC, em todas as vertentes do Agrupamento,
Projeto Educativo:

nomeadamente, nas comunicações, na circulação da informação e na adesão às
plataformas educativas”.

Objetivos

Garantir conteúdos atualizados para o Portal do Agrupamento (www.avepb.pt) e para
Específicos:

os media, divulgando a vida da Instituição, incluindo da BE, e aprofundando a relação
e a integração Agrupamento / Meio.

Data:
Escolas envolvidas/ Turmas:
Dinamizadores:
Recursos:

Ao longo do ano letivo.
4: Todas as turmas.
N.º total de alunos: Comunidade escolar.
Professores Luís Arezes e Soares Alves, em articulação com os docentes promotores
das atividades e o administrador da página web do Agrupamento.
Jornais e rádios locais / regionais, máquina fotográfica, equipamento informático,

internet e conteúdos produzidos.

Orçamento:

----

Financiamento:

Avaliação:

Ficha de avaliação do Agrupamento.

----
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Escola Secundária de Ponte da Barca
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Domínio de Intervenção:
Atividade:

A – Promoção do sucesso educativo.

Operacionalização do SABE – Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares.
“Estabelecer parcerias e protocolos com instituições e empresas da
Projeto Educativo:

r e g i ã o ” , “ promover a valorização da escola enquanto principal instrumento
dinamizador da ‘Educação’ nos seus diferentes domínios” e “promover o livro e
leitura”.

Objetivos

Operacionalizar a articulação entre a Biblioteca Municipal e a Biblioteca Escolar nos
Específicos:

domínios educativo e cultural, através da promoção de ações conjuntas que
favoreçam o sucesso educativo e o aprofundamento das literacias dos cidadãos.

Data:

Ao longo do ano letivo.

Escolas envolvidas/ Turmas:
Dinamizadores:

4: Todas as turmas.
N.º total de alunos: Alunos do Agrupamento e comunidade escolar.
Diretor do Agrupamento, equipa da BE e Biblioteca Municipal.
Recursos humanos e fundo documental das BE/CRE do Agrupamento e da Biblioteca

Recursos:

Municipal.

Orçamento:

----

Avaliação:

Ficha de avaliação do Agrupamento.

Domínio de Intervenção:
Atividade:

Financiamento:

----

A – Promoção do sucesso educativo.

Celebração de efemérides.
Projeto Educativo:

“Promover e incrementar a participação de toda a comunidade numa educação para
os valores, cidadania e participação democrática”.
Dinamizar atividades de animação / formação, em articulação com todos os

Objetivos

elementos da comunidade educativa e, em situações específicas, com outros
Específicos:

elementos da sociedade, que permitam uma ocupação útil e recreativa dos tempos
livres e promovam hábitos de reflexão e apreciação crítica relativamente a temas /
problemas da atualidade, aprofundando a cidadania.

Data:
Escolas envolvidas/ Turmas:
Dinamizadores:
Recursos:

Ao longo do ano letivo.
4: Todas as turmas.
N.º total de alunos: Alunos do Agrupamento e comunidade escolar.
Equipa da BE/CRE, em articulação com os diversos Grupos Disciplinares e os docentes
em geral.
Fundo documental da BE/CRE, papel e outros consumíveis, instalações e
equipamentos do Agrupamento.

Orçamento:

40 €.

Financiamento:

Avaliação:

Ficha de avaliação do Agrupamento.

Orçamento do Agrupamento.
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Escola Secundária de Ponte da Barca
Cód. Agr.: 152626

D. G E S TÃO D A B E
Domínio de Intervenção:

F – Organização e gestão da Escola.

Integração dos membros da equipa no trabalho da BE, distribuição de tarefas de acordo com o perfil

Atividade:

de cada um e mobilização para a necessidade de formação.
Projeto Educativo:

“Promover o sucesso educativo dos alunos, tendo em vista a sua formação integral”.
Promover a integração dos membros da equipa docente, estabelecendo as bases de

Objetivos
Específicos:

uma cultura de trabalho cooperativo que salvaguarde formas de atuação que
favoreçam uma formação integral dos alunos e a consecução das metas educativas
definidas de acordo com as finalidades e o currículo do Agrupamento.

Data:

Início do ano letivo.

Escolas envolvidas/ Turmas:

4: Todas as turmas.
N.º total de alunos: Todos os alunos do Agrupamento.

Dinamizadores:

Professor bibliotecário.

Recursos:

Instalações, equipamentos e recursos das salas da BE. Membros da equipa da BE/CRE.

Orçamento:

----

Avaliação:

Ficha de avaliação do Agrupamento.

Domínio de Intervenção:

Financiamento:

----

A – Promoção do sucesso educativo.

Divulgação do RI da BE/CRE e da “Carta do Utilizador”; apoio aos utilizadores na criação de rotinas

Atividade:

para aceder ao fundo documental e equipamentos disponíveis.
Projeto Educativo:

Objetivos

“Educar para o cumprimento de regras, desenvolvendo os valores da
responsabilidade e da autoridade”.
Valorizar a institucionalização e a centralidade da BE e formar os utilizadores,

Específicos:

favorecendo a sua autonomia, através da divulgação dos documentos orientadores da
BE/CRE.

Data:
Escolas envolvidas/ Turmas:

Ao longo do ano letivo.
4: Todas as turmas.
N.º total de alunos: Todos os utilizadores da BE/CRE.

Dinamizadores:

Equipa da BE.

Recursos:

Instalações, equipamentos e documentos normativos da BE.

Orçamento:

----

Avaliação:

Ficha de avaliação do Agrupamento.

Financiamento:

----
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Escola Secundária de Ponte da Barca
Cód. Agr.: 152626

Domínio de Intervenção:

A – Promoção do sucesso educativo.

Enriquecimento do fundo documental; aprofundamento do recurso dos docentes e dos alunos ao

Atividade:

fundo documental; consolidação do empréstimo domiciliário.
Projeto Educativo:

Objetivos
Específicos:
Data:

“Promover o sucesso educativo dos alunos, tendo em vista a sua formação integral”.
Disponibilizar um fundo documental adequado aos interesses dos alunos e às
necessidades curriculares do Agrupamento e sustentar o empréstimo domiciliário.
Ao longo do ano letivo.

Escolas envolvidas/ Turmas:

4: Todas as turmas.
N.º total de alunos: Todos os alunos do Agrupamento e comunidade educativa.
Equipa da BE, em articulação com os representantes disciplinares e os docentes em

Dinamizadores:

geral e com o apoio da Direção.

Recursos:

Fundo documental da BE/CRE, candidaturas apresentadas, PNL e RBE.

Orçamento:

1000 €.

Orçamento do Agrupamento e verbas
Financiamento:

eventualmente atribuídas pelo PNL,
pela RBE (candidaturas) e/ou outros.

Avaliação:

Ficha de avaliação do Agrupamento.

Domínio de Intervenção:

F – Organização e gestão da Escola.

Catalogação do fundo documental segundo um sistema de classificação normalizado (Bibliobase);

Atividade:

gestão cooperativa e partilhada do fundo documental das salas de BE do Agrupamento.
Projeto Educativo:

Objetivos
Específicos:
Data:
Escolas envolvidas/ Turmas:

“Reforçar a qualidade das instalações existentes, equipamentos e recursos educativos
(materiais e tecnológicos)”.
Facilitar a pesquisa e o acesso ao fundo documental das Bibliotecas Escolares e
aprofundar e alargar o âmbito de intervenção da BE/CRE.
Ao longo do ano letivo.
4: Todas as turmas.
N.º total de alunos: Todos os alunos do Agrupamento e comunidades educativa.

Dinamizadores:

Equipa da BE.

Recursos:

Fundo documental da BE/CRE e programa Bibliobase.

Orçamento:

----

Avaliação:

Ficha de avaliação do Agrupamento.

Financiamento:

----
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Domínio de Intervenção:
Atividade:

F – Organização e gestão da Escola.

Atualização do catálogo em linha.
Projeto Educativo:

Objetivos

“Reforçar a qualidade das instalações existentes, equipamentos e recursos educativos
(materiais e tecnológicos)”.
Facilitar a pesquisa e o acesso ao fundo documental das BE e aprofundar e alargar o

Específicos:

âmbito de intervenção da BE/CRE.

Data:

Ao longo do ano.
4: Todas as turmas.

Escolas envolvidas/ Turmas:

N.º total de alunos: Todos os alunos do Agrupamento e público em geral.

Dinamizadores:

Equipa da BE, em articulação com o Grupo de Informática, a Direção e a RBE.

Recursos:

Catálogo Bibliobase, internet e portal da RBE.

Orçamento:

----

Avaliação:

Ficha de avaliação do Agrupamento.

Domínio de Intervenção:

Financiamento:

----

C – Desenvolvimento de procedimentos de avaliação adequados.

Aplicação do Modelo de Autoavaliação da Biblioteca Escolar (MABE).

Atividade:

Projeto Educativo:
Objetivos
Específicos:
Data:

“Implementar uma prática de autoavaliação global do Agrupamento”.
Aprofundar uma cultura de avaliação, favorecendo a reflexão e o aperfeiçoamento de
práticas.
Ao longo do ano letivo.
4: Todas as turmas.

Escolas envolvidas/ Turmas:

N.º total de alunos: Todos os alunos do Agrupamento (e restantes universos da
comunidade educativa).

Dinamizadores:

Equipa da BE, em articulação com as estruturas de coordenação e supervisão.

Recursos:

Instalações, equipamentos, Modelo de Autoavaliação da BE, fotocópias e internet.

Orçamento:

40 €.

Avaliação:

Ficha de avaliação do Agrupamento.

Financiamento:

Orçamento do Agrupamento.

Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca, 28 de setembro de 2020.
Biblioteca Escolar do Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca
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