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Projeto / Atividade 

 

 
Objetivos 

 
Intervenientes 

 
Recursos/ 
materiais 

Eixos/ Domínios/ Áreas de intervenção  
Calendarização 

 
Orçamento Projeto 

Educativo 
Do AEP/PAA 

Plano de 
Melhoria 

da BE 

Projeto aler+ 

“BE - Vamos Partilh@r” 
(Divulgação/marketing BE 

através da página, das 
redes sociais, rádio escolar, 

jornal escolar) 
 
 
 

Dinamizar a página online das BE’s do 
AEP 
 
Partilhar com a comunidade educativa 
as ações e atividades desenvolvidas nas 
BE’s 
 
Possibilitar ao aluno a perceção da 
utilização das TIC como forma de 
partilha e divulgação de informação 

Professora 
bibliotecária 
 
Equipa da BE 
(docentes e 
animadoras da BE) 
 

Computador 
 
 
Internet 

Literacias / 
Cultura e Arte 
 

D1 
 

D2 
 

D3 

-Envolvimento 
da 
comunidade 
 
- Grupos de 
interesses 
específicos 
 

Ao longo do 
ano letivo 

0€ 

Concurso Nacional de 
Leitura  

 

Promover o livro e estimular a leitura 
 
Participar em projetos nacionais com 
outras escolas 
 
Implementar os projetos nacionais em 
que o AEP participa (aLer+, PNL) 

Alunos do 3º ciclo 
 
Docentes de 
Português 
 
Equipa da BE 

Fundo 
documental 
da BE 
 
Material de 
desgaste 

Literacias / 
Cultura e Arte 

 
 

B2 
 

C1 
 

C2 

- Biblioteca 
Escolar 
 
- Promoção da 
leitura 
 

Calendário de 
acordo com o 
concurso (2º e 
3º período) 

10€ 

“Ler+ para crescer” 
 

Atividades de promoção do 
livro, da leitura e de apoio 

ao currículo nas BE das 
escolas EB1/JI e na EB2,3 

Integrar a leitura de obras permitindo a 
sua exploração em várias vertentes 
 
Acompanhar e orientar as dinâmicas de 
leitura nas EB1/JI, partilhando 
sugestões na área das literacias  
 
Utilizar as tecnologias digitais e internet 
como ferramentas de acesso, produção 
e comunicação e como recurso de 
aprendizagem  
 
Implementar os projetos nacionais em 
que o AEP participa (aLer+, PNL) 
 
Implementar o Referencial “Aprender 
com a BE”  

Crianças da EPE 
 
Alunos do 1º ciclo 
 
Docentes 
 
Professora 
bibliotecária 
 
Animadoras e 
Equipa da BE 

Fundo 
documental 
da BE 
 
Material de 
desgaste 
 
Computador 
 
Internet 

Literacias / 
Cultura e Arte 
 
Solidariedade 
e Cidadania 
 
Ambiente, 
Sustentabilida
de e Hábitos 
de Vida  
Saudáveis  

 
A1 

 
A2 

 
B1 

 
B2 

 
C2 

 

- Promoção da 
leitura 
 
- Estratégia 
para toda a 
escola 
 
- Biblioteca 
Escolar 
 

 
Ao longo do 
ano letivo 

100€ 
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“Fora da estante” 
- Empréstimo: 
interbibliotecas 
(BE’s/BMP), 
domiciliário/sala de aula 
 
- Divulgação de livros / 
autores e de listas 
bibliográficas de recursos 
(PNL, temáticos, educação 
literária,…) 

Incentivar o empréstimo domiciliário  
  
Implementar os projetos nacionais em 
que o AEP participa (aLer+, Ideias com 
Mérito, PNL) 
 
Promover a itinerância de livros (PNL) e 
outro material (Jogos, DVD, CD…) para 
circular pelas BE’s do AEP 
 
Estimular o gosto e prazer pela leitura e 
escrita 

Alunos do AVP 
 
Docentes 
 
Professora 
Bibliotecária 
 
Equipa da BE 
(docentes e 
animadoras da BE) 

Fundo 
documental 
da BE 
 
Material de 
desgaste 
 
Computador 
 
Internet 

Literacias / 
Cultura e Arte 
 
 
 

A1 
 

D1 
 

D2 
 

D3 

- Promoção da 
leitura 
 
- Estratégia 
para toda a 
escola 
 
- Biblioteca 
Escolar 
 
 
 

Ao longo do 
ano letivo 

10€ 

Bibliotecas em Rede Consolidar o trabalho em parceria e de 
colaboração entre as BE’s e a BM 
 
 
 

Direção do AEP 
Biblio. Municipal 
CMP 
Professora 
bibliotecária 

--- --- C1 
 

D2 

- Biblioteca 
Escolar 
 
-Envolvimento 
da 
comunidade 

Ao longo do 
ano letivo 

0€ 

Exposições temáticas 
(departamentos/projetos 

do AEP/ dias 
comemorativos) 

Divulgar as atividades desenvolvidas 
nos diferentes departamentos/grupos 
disciplinares/projetos 
 
Cooperar com as diferentes estruturas 
educativas do AEP 
 
Apoiar os docentes na concretização 
de projetos/atividades 
 
Criar dinâmicas de articulação e 
parceria com os projetos 
desenvolvidos no AEP 

Toda a comunidade 
escolar 
 
Equipa da BE 
Professora 
bibliotecária 
 

Fundo 
documental 
da BE 
 
Material de 
desgaste 
Computador 
 
Internet 

Literacias / 
Cultura e Arte 
 
Ambiente/ 
Sustentabilida
de/ Hábitos de 
vida saudável 
 
Solidariedade 
e Cidadania 
 

A1 
 

D2 

- Biblioteca 
Escolar 

Ao longo do 
ano letivo 

20€ 

"Colaboradores da 
biblioteca" 

Promover atividades de colaboração 
no espaço da BE, em articulação com o 
Departamento dos Serviços 
Especializados de Apoios Educativos.  

Alunas do 3º ciclo 
com NEE 
Professora 
bibliotecária 
Equipa da BE 

Computador 
Fundo 
documental 
da BE 

Solidariedade 
e Cidadania 

B1 - Biblioteca 
Escolar 

Ao longo do 
ano letivo 

0€ 
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“Aprende + com a 
Biblioteca Escolar” 

 
 

Apoiar os docentes e os alunos na 
concretização de projetos/atividades 
desenvolvidos no âmbito da 
flexibilização curricular 
 
Criar dinâmicas de articulação e 
parceria  
 
Encarar a BE como elemento 
facilitador e promotor das 
aprendizagens 
 
Promover, de forma transversal, 
atividades centradas na leitura e no 
eixo das literacias, do ambiente e da 
cidadania bem como na promoção de 
estilos de vida saudáveis 
 
Elevar os níveis de leitura e de várias 
literacias (digital, da informação, dos 
média …) 
 
Implementar o Referencial “Aprender 
com a BE” (RBE) 
 
Colaborar no desenvolvimento do 
projeto “Alqueva vai à escola” (1º 
ciclo) 

Alunos do AEP 
 
Docentes  
 
Professora 
bibliotecária 

Fundo 
documental 
da BE 
Material de 
desgaste 
 
Internet 
 
Computador 

 A1 
 

A2 
 

B1 
 

B2 
 

D2 

- Biblioteca 
Escolar 
 
 

Ao longo do 
ano letivo 

10€ 

“As fábulas na Biblioteca”  Utiliza as tecnologias e ferramentas 
digitais para comunicar  
 
Elevar os níveis de leitura e de várias 
literacias (digital, da informação, dos 
média …) 
 

Apoiar os docentes na concretização 
de atividades desenvolvidas no âmbito 
da flexibilização curricular 

Alunos de 5º ano 
 
Docente de 
Português 
 
Professora 
bibliotecária 

Fundo 
documental 
da BE 
 
Material de 
desgaste 
 
Computador 
 

Literacias / 
Cultura e Arte 

B1 
 

B2 

- Promoção da 
leitura 
 
- Biblioteca 
Escolar 

1º período 5€ 
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“Matemática entre livros” 
 
 

E 
 

“O desafio do mês…” 

Desenvolver ações para a ocupação dos 
tempos escolares dos alunos 
 

Desenvolver a criatividade, a 
concentração e a capacidade de 
raciocínio dos participantes 
 
Promover a literacia matemática 

Toda a comunidade 
do AEP 
 
Docentes do 
Departamento de 
Matemática e 
Ciências 
Experimentais 
 

Jogos 
matemáticos 
 
Material de 
desgaste 
 
Fundo 
documental 
da BE 

Literacias / 
Cultura e Arte 

B2 - Biblioteca 
Escolar 

Ao longo do 
ano letivo 

15€ 

“Aula com todas as letras” 
 

Integração dos recursos da BE na 
operacionalização do currículo 
 
Colaborar e auxiliar os alunos na 
aquisição de hábitos de trabalho e 
organização da sua aprendizagem 
 
Contribuir para a melhoria contínua das 
aprendizagens 

Alunos de todos os 
ciclos 
 
Docentes 
 
Equipa da BE 
 
Professora 
bibliotecária 
 

Fundo 
documental 
da BE 
 
Material de 
desgaste 
Computador 
Projetor 
Internet 

Literacias / 
Cultura e Arte 
 
Ambiente/ 
Sustentabilida
de/ Hábitos de 
vida saudável 
 
Solidariedade 
e Cidadania 

A1 
 

A2 

- Biblioteca 
Escolar 

Ao longo do 
ano letivo 

0€ 

Ler+ Digital Promover a leitura de obras de 
iniciação à educação literária em 
diferentes suportes 
 
Apoiar os docentes na concretização 
de projetos digitais para participar em 
concursos nacionais (“O Castelo em 
Imagens”, “Conta-nos uma história”…) 
 
Incentivar a utilização dos e-
readers/tablets para a leitura através 
de atividades de exploração dos 
recursos digitais (ebooks, audiobooks, 
bibliotecas de livros digitais).  
 
Articular com o projeto “Ler+ para 
crescer” 
 

Alunos de todos os 
ciclos 
 
Docentes/educador
es do AEP 
 
Equipa da BE 
 
Professora 
bibliotecária 

Computador 
 
Projetor 
 
Internet 
 
Tablets 
 
Ebooks  

Literacias / 
Cultura e Arte 

B1 
 

B2 

-Eventos e 
grupos de 
leitura 
 
- Promoção da 
leitura 

Ao longo do 
ano letivo 

0€ 
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- Sessões de 
formação dos alunos 
para explorar 
ferramentas digitais 
e/ou aplicações de 
storytelling/quiz 
- Atividades de “role-
playing”  
- Partilha dos 
produtos finais com 
outros alunos/turmas 
de diferentes níveis 
de escolaridade  
-Dramatização de 
pequenas histórias 
- Reconto de uma 
história em suporte 
vídeo e participação 
no concurso “Conta-
nos uma história” (na 
vertente língua 
inglesa)  
- Reconto de histórias 
através da 
construção de 
bandas desenhadas  
- Criação do “My 
English Corner” na 
Biblioteca do Centro 
Escolar  
- Leitura de pequenas 
histórias  
 
 
 

Promover o trabalho colaborativo com 
os docentes, integrando as diferentes 
ferramentas digitais na planificação e 
desenvolvimento de atividades 
conjuntas do apoio ao currículo 
 
Trabalhar a leitura e as literacias que 
lhe estão associadas em diferentes 
suportes e ambientes de 
aprendizagem   
 
Apoiar os docentes na concretização de 
projetos/atividades 
 
Criar dinâmicas de articulação e 
parceria com os projetos desenvolvidos 
no AEP 
 

Alunos 
intervenientes do 
projeto 
(alunos do 7º ano e 
do 4º ano do 
Centro Escolar de 
Portel) 
 
Docentes de OFC 
(Inglês e Espanhol) 
– 7º ano 
Docente de Inglês 
de 1º ciclo 
 
Professora 
bibliotecária 
 
 

Fundo 
documental a 
adquirir no 
âmbito do 
projeto 
 
Material de 
desgaste 
 
Computador 
 
Internet 
 
Tablets 

Literacias / 
Cultura e Arte 
 
Ambiente e 
Sustentabilida
de 
 
Hábitos de 
vida saudável 
 
Solidariedade 
e Cidadania 

C1 
 

C2 
 

B1 
 

B2 
 

A1 
 

A2 
 

D2 

- Promoção da 
leitura 
 
-Eventos e 
grupos de 
leitura 
 
- Articulação 
entre 
ciclos/níveis 
 
- Biblioteca 
escolar 

Ao longo do 
ano letivo 

60€ 
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“Contos no Baú” Criar uma cultura integrada de 
promoção do livro e da leitura em 
todos os Jardins de Infância do 
Agrupamento 
 
Dinamizar práticas pedagógicas e 
atividades que envolvem o livro, a 
leitura acompanhada, a partilha de 
experiências e 
metodologias/estratégias. 
 
Alargar e diversificar as ações 
promotoras de leitura em contexto 
escolar, na família e em outros 
contextos sociais. 
 
Estabelecer relações com a 
comunidade local, com outras escolas e 
Bibliotecas 

Jardins de infância 
do AEP 
 
Crianças e 
educadores 
 
Professora 
bibliotecária 
 
 

Fundo 
documental 
da BE 
 
Material de 
desgaste 
 
Computador 
 
Internet 

Literacias / 
Cultura e Arte 
 
Solidariedade 
e Cidadania 

A1 
 

B1 
 

B2 

- Biblioteca 
Escolar 
 
- Promoção da 
leitura 
 
-Envolvimento 
da família 
 
- Leitura 
transversal ao 
currículo 

Ao longo do 
ano letivo 

50€ 

BE 
Ligando Comunidades e 

Culturas 
 

 (MIBE2017) 
A Biblioteca apresenta-se… 

-Visita guiada ao espaço 
 
 
 

 

Promover a formação dos utilizadores 
para desenvolver a autonomia de 
utilização da BE 
 
Integrar os novos alunos na dinâmica 
das BE’s  
 
Desenvolver jogo para participar no 
MIBE2017 “Crescer+ Cidadão” 

Crianças EPE 
Alunos do 1º e 5º 
ano  
 
Diretores de turma 
Educadores/Profess
ores da turma 
 
Professora 
bibliotecária 

Fundo 
documental 
da BE 
 
Material de 
desgaste 
 
Computador 
Internet 
 

Literacias / 
Cultura e Arte 
 
Solidariedade 
e Cidadania 
 
 
 

A1 
 

D2 
 

D3 

- Biblioteca 
Escolar 
 

1º período 
(outubro) 

30€ 

“Pijama às Letras” Integrar a leitura de obras permitindo a 
sua exploração em várias vertentes 
 
Contribuir para a implementação de 
projetos nacionais em que o AEP 
participa (Dia Nacional do Pijama) 

Crianças da EPE e 
alunos do 1º ciclo 
inscritos  
Docentes e 
Educadores 
Professora 
bibliotecária 

Livro e 
materiais 
oferecidos 
pelo “Mundos 
de vida” 
Material de 
desgaste 

Literacias / 
Cultura e Arte 
 
Solidariedade 
e Cidadania 

 

C1 
 

B2 

- Promoção da 
leitura 
 
-Envolvimento 
da família 

20 de 
Novembro 

10€ 
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“SOBE – Saúde Oral e 
Biblioteca Escolar” 

Desenvolver a leitura em várias áreas 
curriculares 
 
Colaborar ativamente com o projeto 
PES na construção de estratégias que 
melhorem os hábitos de vida saudável  

Crianças da EPE e 
alunos do 1º ciclo 
 
Docentes e 
Educadores 
 
Professora 
bibliotecária 
 
Equipa PES 
 

Kit do projeto 
com materiais 
de apoio 
 
Computador 
Internet 
 
Material de 
desgaste 

Hábitos de 
vida saudável 

 
C1 

 
C2 

 
B2 

- Promoção da 
leitura 
 
- Biblioteca 
Escolar 
 
- Leitura 
transversal ao 
currículo 

2º período 
 

10€ 

Concurso Nacional 
Literacia 3Di 

(desafio para o 
conhecimento) 

Promover a Literacia nas dimensões da 
Leitura, Matemática, Ciência e Inglês 
 
Contribuir para elevar os níveis de 
literacia dos alunos e para o seu 
desenvolvimento educativo, 
pessoal e social, ajudando-os a 
consolidar as aprendizagens e a 
desenvolver competências. 
 
Participar em projetos nacionais com 
outras escolas 
 
Promover a articulação com o 
Departamento de Línguas e com o 
Departamento de Matemática e 
Ciências Experimentais 
 

Alunos inscritos (5º, 
6º, 7º e 8º anos) 
 
Professores 
disciplina 
envolvidas 
 
Professora 
Bibliotecária  

Computadores 

Internet 
Literacias / 
Cultura e Arte 
 
Ambiente e 
Sustentabilida
de 

A2 
 

B2 
 

C2 
 

D2 

- Promoção da 
leitura 
 
- Biblioteca 
Escolar 
 
- Leitura 
transversal ao 
currículo 
 
- Estratégia 
para toda a 
escola 
 

3 fases:  
 –Escola (13 a 
17 de nov. 
para o 5º e 6º 
ano e de 20 a 
24 de nov. 
para o 7º e 8º 
ano) 
- Distrital (26 
fev. a 2 
março- Évora) 
- Final 
nacional (11 
de maio-
Lisboa 

0€ 

Canta Histórias Proporcionar diferentes ambientes 
formativos que levem à melhoria das 
aprendizagens em várias áreas 
curriculares e não-curriculares e que 
sejam promotores de uma cidadania 
ativa 
 

Alunos do 3ºA 
(Centro Escolar de 
Portel) 
 
Docente titular de 
turma 
 

Computador 
Internet 
 
Material de 
desgaste 
 
Câmara 
fotográfica 

Literacias / 
Cultura e Arte 
 
Ambiente e 
Sustentabilida
de 
 

A1 
 

A2 
 

B1 
 

B2 

- Promoção da 
leitura 
 
- Biblioteca 
Escolar 
 

Ao longo do 
ano letivo 

10€ 
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Estimular a criatividade e imaginação 
utilizando técnicas de trabalho 
individual e de grupo 
 
Desenvolver a capacidade de 
expressão escrita através da redação 
de diferentes tipos de textos através 
de diferentes suportes 
(enriquecimento vocabular e 
aperfeiçoamento ortográfico)  
 
Utilizar as ferramentas digitais para 
comunicar (produção, edição e 
apresentação dos produtos finais) 
 

Professor da AEC 
de Música 
 
Professora de 
Inglês 
 
Professora 
bibliotecária 
 

 
CD’s 
 
Microfone 

Hábitos de 
vida saudável 
 
Solidariedade 
e Cidadania 
 

- Leitura 
transversal ao 
currículo 

“A festa da leitura do AEP” 
 
- Feira do livro itinerante 
 
-Sessões animação de 
leitura e de leituras 
partilhadas (docentes, 
alunos, assistentes 
operacionais , pais e EE) 
 
- 2º Concurso de Leitura do 
Concelho de Portel 
“LerPortel” 
 
 
 

Participar na 12ª edição da Semana da 
Leitura (PNL) 
 
Motivar para a leitura e escrita como 
formas de expressão 
 
Criar momentos de partilha e interação 
entre alunos, docentes, 
pais/encarregados de educação e toda 
a comunidade educativa 
 
Integrar e cooperar em iniciativas 
culturais organizadas pelos diferentes 
parceiros da comunidade educativa 
(CMP, Biblioteca Municipal…) 
 
Organizar eventos para elevar os níveis 
de leitura 

Alunos do AEP 
 
Docentes 
 
Equipa da BE 
 
Professora 
bibliotecária 
 
BMP/CMP 
 
Outros parceiros 

Fundo 
documental 
da BE 
 
Material de 
desgaste 
Computador 
 
Projetor 
 
Internet 
 

Literacias / 
Cultura e Arte 
 
Solidariedade 
e Cidadania 
 

B1 
 

B2 
 

C2 
 

D2 

- Biblioteca 
Escolar 
 
- Promoção da 
leitura 
 
-Envolvimento 
da família  
 
- Estratégia 
para toda a 
escola 
 
-Eventos e 
grupos de 
leitura 
 
- Leitura 
transversal ao 
currículo 
 
 

Março/Abril  30€ 
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Gestão da BE: 
 
- Avaliação da BE (MABE) 
 
- Aquisição de fundo 
documental / atualização 
do catálogo online 
 
- Atualização de 
documentos de 
gestão/organização  
 
- Avaliação do catálogo 
online da BE do AEP 
 
- Formação na área das 
BE/RBE/PNL 
 
- Plano de intervenção do 
projeto aLer+ 
 
- Plano de Melhoria 
 
- Base de Dados 2017 
 
-Base de dados Recursos 
Humanos 2017 

 
Implementar o plano de melhoria e o 
processo de avaliação da BE  
 
Analisar e reorganizar o catálogo da BE 
(detetar erros, registos duplicados,…) 
 
Garantir a integração e adequação dos 
objetivos e atividades da BE aos 
objetivos educativos e curriculares do 
AEP 
 
Manter o fundo documental 
organizado  
 
Fazer o levantamento estatístico da 
utilização da BE  
 
Atualizar a Base de Dados das 
Bibliotecas do AEP 
 
Implementar o Plano de Intervenção do 
projeto aLer+ do AEP 
 
Coordenar o projeto “Ideias com 
Mérito” 
 
Manter o equipamento informático 
funcional para facilitar e tornar 
produtiva a sua utilização 
 
Participar nas ações de formação no 
âmbito das Bibliotecas Escolares e 
outras relacionadas com a área 
 
 

 
Professora 
bibliotecária 
 
Assistentes 
operacionais da BE 
 
Docente PTE 
 

 
Computador 
 
Internet 

 
-- 

 
D1 
 
D2 
 
D3 

 
--- 

 
Ao longo do 
ano letivo 

 
0€ 
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A professora bibliotecária: Carla Trindade Valente 

Avaliação:  
Os instrumentos de avaliação e recolha de dados constam do Modelo de autoavaliação das Bibliotecas Escolares (MABE) e incluem grelhas de observação e questionários 
(aplicados por amostragem) para os diferentes domínios de ação da biblioteca, a saber:  
 

Domínio A- Currículo, literacias e aprendizagem  
A1 - Apoio ao currículo e formação para as literacias da informação e dos média  
A2 - Uso das tecnologias digitais e da internet como ferramentas de acesso, produção e comunicação de informação e como recurso de aprendizagem 

 
Domínio B - Leitura e Literacias 

B1 - Criação e promoção da competência leitora e dos hábitos de leitura 
B2 - Atividades e projetos de treino e melhoria das capacidades associadas à leitura 

 
Domínio C – Projetos, parcerias e atividades de abertura à comunidade 

C1 – Desenvolvimento de atividades e serviços colaborativos com outras escolas/instituições 
 C2 – Participação em projetos e parcerias com entidades exteriores à escola 

 
Domínio D – Gestão da biblioteca escolar 

D1- Recursos humanos, materiais e financeiros adequados às necessidades de gestão, funcionamento e dinamização da biblioteca escolar 
D2-Integração e valorização da biblioteca na escola 
D3- Desenvolvimento, organização, difusão e uso da coleção 

 

  


