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Balanço do Plano de Atividades da Biblioteca Escolar (2019-20) 

 

O plano de atividades da biblioteca cumpriu os seus objetivos iniciais tendo em conta os 

parâmetros da sua ação nas áreas de “apoio ao currículo e formação para as literacias”, 

“criação e promoção da competência leitora e dos hábitos de leitura”, “promoção de 

atividades e projetos de treino e melhoria das capacidades associadas à leitura”, 

“desenvolvimento de projetos e parcerias exteriores ao Agrupamento e com o envolvimento 

da comunidade escolar e local” e “gestão da coleção, dos recursos humanos e materiais”. Face 

à situação epidemiológica, adaptou os seus objetivos e colocou-se ao serviço do AEP para 

ajudar a implementar um novo regime de ensino e aprendizagem.  

No Plano de Atividades da biblioteca escolar estavam previstas inicialmente 17 

atividades/projetos. Destacamos as/os que se desenvolveram de forma articulada com 

docentes de diferentes áreas disciplinares, com as instituições locais e regionais e com os 

projetos nacionais/internacionais em que o Agrupamento esteve envolvido.  

1. A biblioteca escolar continuou desenvolver o projeto que se articula com o currículo e 

a sala de aula e que tem o seu terceiro ano de implementação: “Portel Digit@l Talking” 

– Ideias com Mérito/RBE que se desenvolveu em colaboração com as professoras de 

Inglês do 1º e 2º ciclo e com as professoras de Oferta Complementar do 3º ciclo que 

lecionavam a Oficina de Oralidade. Foram alcançados, de forma satisfatória, os 

objetivos inicialmente previstos até ao 2º período, contudo a interrupção das 

atividades letivas presenciais não permitiu continuar com esta colaboração. Desta 

forma, foram desenvolvidas seis atividades, com várias sessões de trabalho 

colaborativo entre a biblioteca e a sala de aula, com o objetivo principal de melhorar a 

competências da oralidade nas línguas estrangeiras através de estratégias que 

envolviam literacia digital.   

 

2. Quanto ao projeto “Aprender + com a BE” e articulado com docentes de diferentes 

áreas disciplinares, a biblioteca planificou e/ou apoiou a implementação atividades de 

apoio ao currículo: para o 2º/3º ciclos, a atividade “Uma revolução – 5 de outubro de 

1910”; para o 1º ciclo, as atividades no âmbito do projeto ”Oficina da História de 

Portugal”, “A lenda dos sete sábios e a viagem de Vasco da Gama – atividade jogo” e, 

para o 5º ano, nas três atividades no âmbito do projeto “Erasmus+ My Story”. As 

atividades permitiram concretizar os objetivos do projeto de forma muito satisfatória. 

Ainda neste âmbito a biblioteca participou também no “Oficina da História de 

Portugal”, um projeto da turma 4º A, que envolveu as áreas curriculares de Português 

e Estudo do Meio e no projeto do Departamento Curricular do Pré-escolar: “Era uma 

vez no castelo”, que permitiu a promoção do livro e da leitura em articulação com as 

diferentes áreas de conteúdo da educação pré-escolar (Formação Pessoal e Social, 

Expressão e Comunicação e Conhecimento do Mundo). Estes dois projetos não foram, 

no entanto, concluídos devido à interrupção das atividades letivas presenciais.  
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3. Com o projeto “Ler+Digital”, foram ainda partilhados, na página da biblioteca, livros 

digitais para apoiar o currículo, de acordo com solicitações de alguns professores, e 

algumas ferramentas de recurso a jogos para apoiar a implementação do currículo 

(Kahoot, Wordwall e Quizizz). E ainda neste projeto estava organizada a participação 

da turma do 4ºB no Concurso Nacional “Conta-nos uma história- 2019. 20” com uma 

história em formato vídeo, contudo a interrupção das atividades letivas presenciais 

não permitiu a conclusão do vídeo a apresentar a concurso.   

 

4. A biblioteca desenvolve há sete anos o projeto “Ler+ para crescer”, o projeto “Ler+ 

para crescer”, para o qual planificou e concretizou 10 atividades de promoção do livro, 

da leitura ou de apoio ao currículo em todas as bibliotecas do Agrupamento. Este 

projeto articulou-se com outros de âmbito nacional/ internacional como, por exemplo, 

no projeto Erasmus+ My Story, no Concurso Nacional “Conta-nos uma história”, no 

Concurso Nacional de Leitura/LerPortel, no “Dia Nacional do Pijama” ou com os 

projetos do AEP “Era uma vez um castelo” (EPE), “Árvores como Livros” (EB1/JI de 

Monte do trigo), “A arca dos contos: os animais” (EB1/JI de Oriola). Teve um impacto 

bastante positivo dado o número de alunos de diferentes ciclos, professores e 

educadores envolvidos, a diversidade de obras e temáticas trabalhadas e as 

estratégias utilizadas. 

 

5. Ainda no âmbito da promoção da leitura, a biblioteca escolar organizou, com a 

Biblioteca Municipal de Portel, mais uma edição do LerPortel – o concurso de leitura 

concelhio, que se articulou neste ano com o Concurso Nacional de Leitura (1ºfase- do 

PNL) e que contou com a participação de alunos de todos os ciclos de ensino. O 

concurso estendeu-se a duas fases: a primeira fase de seleção realizada em todas as 

bibliotecas do Agrupamento e a segunda fase para os representantes de cada 

ano/turma foi realizada numa sessão aberta a toda a comunidade local, no Auditório 

Municipal de Portel. Dada a participação no Concurso Nacional de Leitura 2019.2020, a 

Biblioteca e o Agrupamento foram convidados pela Biblioteca Municipal de Portel a 

participar na organização da fase intermunicipal deste concurso que estava previsto 

acontecer em Portel em abril de 2020. Desta forma, a equipa da Biblioteca Escolar 

colaborou na seleção das obras a concurso, na elaboração das provas escritas e orais 

bem como do regulamento da fase intermunicipal. Este concurso foi depois cancelado 

pelo Plano Nacional de Leitura dada a situação epidemiológica do país.    

 

6. Acrescente-se ainda que, no âmbito deste domínio da promoção da leitura, o nosso 

Agrupamento foi convidado a organizar, conjuntamente com os Agrupamentos de 

Escolas de Évora, Redondo e Moura, um concurso de leitura interconcelhio, 

denominado “Leituras na Planície”, no qual estiveram inscritos 27 agrupamentos do 

Baixo Alentejo, Alentejo Central e Litoral. Foram realizadas várias reuniões de trabalho 

para organizar procedimentos (regulamento, seleção de obras, inscrições e 

organização da final). Este concurso teve o apoio da Rede de Bibliotecas Escolares e 

das Autarquias dos Agrupamentos organizadores e da Fundação Eugénio de Almeida. 

Foi cancelada a final do referido concurso dada a situação de pandemia e a 

interrupção das atividades letivas presenciais.   
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7. No primeiro período foi também concretizada a promoção do concurso nacional da 

Porto Editora “Literacia 3Di”, no qual participaram 113 alunos do 2º e 3º ciclos onde 

foram cumpridos todos os objetivos de forma satisfatória, no qual se registou um 

aumento do nº de participantes em relação ao ano anterior. 

 

8. Na ação “Bibliotecas em Rede”, a mesma foi implementada com sucesso pela estreita 

colaboração das Bibliotecas (Municipal e Escolares do concelho) no empréstimo de 

fundo documental, na organização do Concurso Concelhio de Leitura – LerPortel/CNL, 

onde participaram todos os alunos do AEP.  

 

9. Foram ainda desenvolvidas com sucesso as atividades: “Pijama às Letras”, para 

assinalar o Dia Nacional do Pijama 2019 e que se desenvolveu de forma articulada com 

todos os JI do AEP; “MIBE 2019 - “Vamos imaginar?”, que promove a formação de 

utilizadores e a preparação dos novo alunos para a utilização do espaço e serviços da 

biblioteca escolar. 

 

10. Foi também implementado com sucesso o projeto “BE- Vamos partilhar!”. Dos 

objetivos inicialmente propostos para este projeto, todos foram cumpridos e é de 

salientar que esta divulgação se articulou, em determinados momentos, com outros 

projetos do AEP (o jornal online Açordas). As atividades da biblioteca foram divulgadas 

sempre na sua página (no final do ano passado tinha 14264 visualizações, este ano tem 

atualmente 17408 – ver: http://beportel.weebly.com/ ), na página de Facebook das 

BE’s do Agrupamento (ver: https://www.facebook.com/biblioteca.avp/ ), criada para 

uma maior divulgação/partilha (563 gostos e 561 seguidores) e nas notícias enviadas 

para o Jornal Açordas. 

 

11. No 3º período e face à situação de ensino a distância, a biblioteca disponibilizou na 

página online e no Facebook oito vídeos que apresentaram diferentes estratégias para 

ajudar a planificar e definir as atividades durante o período de E@D: a “Aprendizagem 

baseada em problemas”, a “Criação de Mapas de Conceitos”, “Questionários à 

Distância”, “Dinamizar aula síncrona”, “Organizar aula síncrona”, “Dar e receber 

feedback”,  a utilização do “Portefólio Individual do aluno” e a “Aprendizagem 

Colaborativa”. Ainda durante o E@D, criámos um espaço na página da Biblioteca 

Escolar destinado à plataforma Classroom (a plataforma utilizada no AEP) de forma a 

dar algum apoio à sua utilização e rentabilização. Os recursos selecionados foram 

pequenos vídeos/tutoriais disponíveis na web para ajudar em questões como, por 

exemplo, disponibilizar recursos ou avaliar com a ajuda de ferramentas da plataforma. 

Foram também disponibilizados/divulgados 3 tutoriais sobre a utilização da plataforma 

Classroom e um infográfico “Estudar em casa – algumas dicas importantes”, materiais 

destinados aos alunos e enc. ed.  no sentido de apoiar os mesmos no início do 3º 

período em E@D. 

 

12. Durante o 3º período, a biblioteca desenvolveu o projeto “Leitur@s à Distância” para 

educação pré-escolar e 1º ciclo, onde existia uma articulação entre a leitura de 
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histórias e o desenvolvimento curricular das diferentes áreas de forma a ajudar a 

implementar o E@D do Agrupamento nestes níveis de ensino. Foram partilhadas dez 

histórias no total até ao final do ano letivo e o feedback dado pelos educadores e 

professores foi bastante positivo pela qualidade de atividades que se desenvolveram e 

pelo empenho demonstrado pelos alunos e respetivas famílias na concretização das 

mesmas. Ainda no âmbito do E@D, a biblioteca privilegiou várias áreas de intervenção 

e uma delas foi a disponibilização de recursos: a) para as famílias, através de “Uma 

história por dia, traz sempre mais alegria”; b) para os professores, com a divulgação de 

um kit de ferramentas da Google (com tutoriais e exemplos de utilização), a partilha de 

propostas de ações de formação online sobre o Ensino a Distância, promovidos pela 

Leya e Porto Editora, a criação de espaço E@D na página da biblioteca para partilhar 

tutoriais e dicas de implementação do plano do AEP. Foram ainda divulgados para 

alunos/pais/professores os conteúdos do “Estudo em casa” bem como todas as 

atividades desenvolvidas pelas crianças/famílias da EPE no âmbito do projeto 

“Leitur@s à Distância”, não só na da página da biblioteca, mas também nas redes 

sociais.  

 

13. Não foram concretizadas também as atividades no âmbito do projeto “SOBE- saúde 

oral e biblioteca escolar” bem como a Festa da Leitura/ Semana da Leitura 2020 dada a 

interrupção das atividades letivas presenciais.  

 

 

 

 

A professora bibliotecária  

Carla Trindade Valente 

 

Conselho Pedagógico, 20 de julho de 2020 

 


