
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Escola Básica 2, 3 de Azeitão 

 

Ano Lectivo 2007/2008

Relatório Final de 

Actividades 
Biblioteca Escolar 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
A Coordenadora Luísa Marques 



Actividades de Organização e Gestão 
 

A. Tratamento técnico do fundo documental 
 

Actividades Avaliação 
 
Registo, carimbagem, 
classificação e catalogação 

 
Procedeu-se ao registo, carimbagem, classificação e 
catalogação das novas aquisições. 
 

Informatização Deu-se continuidade à informatização, no programa 
Porbase5, a qual ainda está a decorrer. 
 

Análise Estatística da utilização 
da BE 

Foi elaborada a análise estatística da utilização da BE 
(dossier da BE). 
 

 

   B. Gestão 
 

Actividades Avaliação 
 
Reuniões do Grupo de Trabalho 
das Bibliotecas Escolares do 
Concelho de Setúbal 

A coordenadora da BE participou activamente, ao longo do 
ano lectivo, nas reuniões do Grupo de Trabalho das 
Bibliotecas Escolares do Concelho de Setúbal. 
 
Acção de formação “Coordenador da BE, que desafios?”, 
dinamizada por João Proença. 
 

 
Reuniões periódicas da Equipa 
da BE  

A coordenadora articulou sistematicamente com a Equipa 
da BE (docentes e funcionárias) com o objectivo de 
concretizar todas as actividades previstas no Plano Anual 
de Actividades da BE bem como na definição de funções 
dos elementos. 

 
 
 
Elaboração de documentos 
necessários à gestão interna da 
BE 

A coordenadora elaborou os seguintes documentos: 
� Plano Anual de Actividades 
� Missão da BE 
� Avaliação Diagnóstica 
� Plano de Acção 

 
A coordenadora reformulou o Regimento Interno da BE. 

Manter actualizado e organizado 
o dossier da BE 

O dossier foi actualizado sistematicamente pela 
coordenadora da BE. 

 
Contactos com entidades 
exteriores à Escola 

Estabeleceu-se contacto com a Junta de Freguesia para a 
colaboração na Comemoração do 25 de Abril com a 
Exposição “Histórias de Abril”. 

 
Reuniões com o Órgão de 
Gestão 

A coordenadora reuniu, sempre que necessário, e 
informou sistematicamente o Órgão de Gestão de todas as 
actividades. 

Reuniões com a Coordenadora 
do 1º ciclo 

A coordenadora da BE reuniu quando necessário com a 
coordenadora do 1º ciclo. 
 

 



1. Literacia da Informação 
 

No início do ano lectivo de 200772008 foram definidos os seguintes objectivos: 
� Sensibilizar para a importância da BE 
� Divulgar o espaço, regras gerais e potencialidades da BE 
� Motivar para a leitura 
� Motivar para a utilização dos recursos disponíveis 
� Motivar para a frequência da BE 
� Promoção da leitura domiciliária 
� Promover hábitos de frequência e utilização da biblioteca/centro de recursos educativos 
� Desenvolver competências de informação necessárias à pesquisa, tratamento e produção 

de informação 
� Encorajar o manuseamento de diversos equipamentos 
� Promover o gosto e hábitos de leitura 
� Desenvolver a autonomia, o espírito crítico e hábitos de trabalho individual e colectivos 
� Identificar as diversas zonas funcionais da biblioteca 

 
Avaliação: estes objectivos foram alcançados através das várias actividades 
desenvolvidas. 
 

Actividades Avaliação 
Recepção aos alunos do 5º ano: 

� Distribuição e explicação do 
Guia do utilizador 

� Leitura do excerto do conto… 
� Produção de frases sobre “A 

minha 1ª visita à Biblioteca” e 
sua posterior divulgação no 
placard da BE 

No início do ano lectivo, realizou-se a recepção aos 
novos alunos do 5º ano, a quem foi apresentado o 
espaço e as suas várias zonas funcionais. 
 
 Foi distribuído o Guia de Utilizador da BE. 
 
A professora Teresa Lobato leu um excerto da obra “O 
país dos contrários” de José Agualusa. 
 

 
Visita guiada à BE  

Todas as turmas de 5º ano fizeram uma visita guiada à 
BE, na qual realizaram uma actividade “À descoberta da 
BE”.Esta actividade decorreu no horário de Formação 
Cívica.  

 
Divulgação do Plano Anual de 
Actividades 

O Plano Anual de Actividades foi divulgado a toda a 
Comunidade Escolar, através do placard da BE, no blog 
da BE e integrado no Plano Anual de Actividades do 
Agrupamento, tendo em conta os diversos domínios. 

Divulgação das actividades a toda a 
Comunidade Educativa em diferentes 
suportes 

As actividades promovidas e/ou apoiadas pela BE foram 
divulgadas através do blog da BE, nas reuniões 
realizadas, no boletim da BE, no placard da BE. 

Actualização do blog da Equipa da 
BE 

O blog da Equipa manteve-se actualizado e foi alterado 
na sua configuração. 

Coordenação da elaboração do 
Boletim da BE “Bem Crescer” 

Foram produzidos dois números do Boletim da BE “Bem 
Crescer”. 

 
Actualização de dossiês temáticos 

 
Esta actividade não foi realizada devido à ausência da 
colaboradora Cátia Sousa ao longo de todo o ano lectivo. 



 
 
 
 
Elaboração de guiões de pesquisa 

Foram elaborados pela coordenadora os seguintes guiões 
de pesquisa e colocados na página da BE: 

� Como organizar dossiers temáticos 
� Como tirar apontamentos de um filme 
� Como tirar apontamentos da Internet 
� Guião de pesquisa 2º e 3º ciclos 
� Guião de pesquisa de informação 1º ciclo 

Elaboração e divulgação de Regras 
de Funcionamento 

Foram reformuladas as Regras de Funcionamento da BE 
e colocadas na entrada da BE. 

Elaboração de “segurança na 
Internet” 

Foi colocado junto à zona de computadores algumas 
regras básicas de como trabalhar na Internet. 

Organizar e reforçar a Equipa de 
Monitores 

No início do ano lectivo abriram-se novas inscrições para 
monitores da BE. 

 

2. Actividades de Articulação Curricular 

Objectivos gerais em Articulação com o Projecto Educativo: 
  

EU e os Outros 
� Melhorar as relações interpessoais; 
� Aperfeiçoar os canais de comunicação/informação entre todos os intervenientes da 

comunidade escolar; 
� Aumentar os níveis de integração dos diferentes membros da comunidade educativa; 
� Aumentar a participação dos alunos na vida escolar; 

Eu e o Conhecimento 
� Aumentar o envolvimento parental na escola; 
� Aumentar o sucesso educativo; 

Eu e os Espaços 
� Oferta de serviços 

 

Actividades Avaliação 
 

Dia Internacional das Bibliotecas 
Escolares 

� Divulgação da data pelos 
espaços escolares através de 
cartazes alusivos ao dia 

� Elaboração de marcadores de 
livros pelos alunos e sua 
exposição 

� Pequenos textos ou frases 
produzidos pelos alunos sobre 
um livro que tenham lido e 
requisitado na nossa biblioteca e 
posterior sinalização na 
respectiva estante 

� Pequenos trabalhos de pesquisa 
sobre o significado da palavra 
“biblioteca” (articulação com 
Estudo Acompanhado) e sua 

 
Esta actividade foi divulgada pela Comunidade Escolar 
e registou-se uma boa adesão em termos de 
participação tanto de Professores, Alunos e 
Encarregados de Educação. 
 
Registaram-se as seguintes actividades: 

� Exposição de marcadores alusivos à data, 
produzidos pelos alunos 

� Placard com sugestões de leitura pelos 
Encarregados de Educação 

� Placard com sugestões de leitura pelos Alunos 
� Registo de comentários feitos pelos Alunos a 

livros que estes requisitaram na BE 
� Exposição de trabalhos sobre a evolução das 

bibliotecas 
� Articulação com as Áreas Curriculares Não 

Disciplinares 
 



divulgação na Biblioteca 
� Pesquisa sobre a evolução das 

Bibliotecas Escolares (articulação 
com Área de Projecto) e sua 
divulgação na Biblioteca 

� Sugestões de leituras por parte 
dos Encarregados de Educação e 
sua divulgação 

 
 
 
 

Halloween 
 

� Exposição de trabalhos 
 

 
Esta actividade contou com a participação de Alunos e 
Professores de Inglês e do 1º ciclo da EB de Vila 
Fresca. 

 
S. Martinho 

 

� Exposição de trabalhos 
 

 
Esta actividade contou com a participação de Alunos e 
Professores de Língua Portuguesa. 

 
Feira do Livro 

Este ano a Feira do Livro registou uma forte adesão 
de toda a Comunidade Escolar e foi divulgada através 
de vários suportes (blog, convite aos Encarregados de 
Educação, cartazes). 
 
Durante a Feira do Livro fez-se o lançamento do livro 
“Das Palavras” da professora Teresa Martinho 
Marques, que passou a integrar a lista de livros 
recomendados pelo PNL. 

 
Celebração do Natal 

� Tradições natalícias 
� Exposições de postais de 

Natal 
� Compilação de um livro com 

contos (produzido pelos 
alunos) 

 
Esta actividade contou com a participação de Alunos e 
Professores de Língua Portuguesa. 
 
 
Foi também realizada uma Campanha de Angariação 
de Livros para a BE. 

Carnaval 
� Exposição de máscaras 

Esta actividade não se realizou. 

 
Celebração da Páscoa 

 
� Exposição de trabalhos 

 

 
Esta actividade contou com a participação de alguns 
Alunos. 

Dia Internacional do Livro Infantil 
 

 
A data foi divulgada e houve partilha de leituras na 
BE. 

 
Semana da Leitura 

“ Quatro contos por dia” 

A comemoração da Semana da Leitura realizou-se 
com grande sucesso e participação de Alunos, 
Professores e Encarregados de Educação, com 
diversas actividades (anexo III). 



 
Foram promovidos encontro com os escritores António 
Torrado e Afonso Soares Lopes. 

 
Dia da Liberdade 

 
� Exposição de trabalhos 

Esta actividade contou com a participação de Alunos e 
Professores de HGP. 
 
Foi feita uma exposição informativa sobre a data da 
iniciativa da BE. 
Esta actividade teve a colaboração da Junta de 
Freguesia. 

 
Semana da Europa 

� Exposição  

Esta actividade foi realizada pelos Professores de 
Geografia, História e Línguas. 

 
Festival de Poesia 

“Ler e divulgar poemas de autores 
portugueses” 

Realizou-se na última semana de aulas e contou com 
Alunos do 2º e 3º ciclo. 

Colaboração com outros projectos 
a desenvolver na Escola 

A BE colaborou com todos os Departamentos que 
solicitaram a sua colaboração. 
A BE participou com actividades na Festa do 
Agrupamento. 

 
Clubes 

A Coordenadora representou os Clubes no Conselho 
Pedagógico e organizou um dossier sobre os mesmos. 

Apoio às actividades no âmbito do 
Plano Nacional de Leitura 

� Elaboração de materiais de apoio 
reforço da colecção de acordo 
com as necessidades 

� Pequenas exposições sobre 
algumas obras exploradas 

Foram realizadas actividades no âmbito do PNL: 
� Feira do Livro 
� Semana da Leitura 
� Encontro com escritores 
� Aquisição de livros com a verba atribuída pelo 

PNL 
� Articulação com a Coordenadora do PNL 
� Articulação com o Departamento de Língua 

Portuguesa. 
Visita a escolas do 1º ciclo 

“ A Biblioteca vem à Escola” 
Foi elaborado pela coordenadora o Projecto “A 
Biblioteca vem à Escola”, tendo participado a EB de 
Casal de Bolinhos e a EB de Vila Fresca. 
 

 

Para além das actividades previstas no Plano Anual de Actividades, realizaram-se: 
 

� Em Janeiro, um Concurso Literário promovido pela BE, tendo com tema a obra de Sophia 
de Mello Breyner Andersen e dirigido ao 2º e 3º ciclo básicos. 

� Comemorou-se o Dia Mundial do Teatro com a exposição “O que é o teatro?”, constituída 
por 25 painéis alusivos à evolução do teatro. 

� Também a Oficina de Artes – 8º D – expôs trabalhos realizados pelos alunos, cujo tema era 
“Vamos ao teatro”. 

� A BE colaborou com a Oficina da Leitura e da Escrita na Tertúlia Poética que se realizou no 
espaço da BE. 

� Renovação do mobiliário da Zona de Leitura. 
� Formação na Biblioteca Municipal de Setúbal da funcionária Mariana Pereira. 

   
 A Coordenadora da BE 

Luísa Marques 


