Escola Secundária de Penafiel

BIBLIOTECA ESCOLAR

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES
2013 - 2014

APOIO AO DESENVOLVIMENTO CURRICULAR

Formação do Utilizador

Área de
Intervenção

Atividades

Receção aos novos
alunos da Escola
com uma visita
guiada à (BE).

A BE/CRE na
prática letiva dos
alunos

Objetivos

De forma genérica mostrar:
- As diferentes áreas
funcionais da BE;
- A organização e
apresentação do fundo
documental;
- Como pesquisar o
Catálogo a partir da Net;
- As regras básicas de
funcionamento da BE;
- Criar hábitos de utilização
do espaço da BE.
- Reconhecer a BE como
um espaço educativo da
Escola;
- Desenvolver competências
no âmbito das literacias da
informação/comunicação.
- Favorecer a autonomia dos
alunos na criação do
conhecimento;
- Orientar a pesquisa
documental pelas vias
manual e eletrónica;
- Desenvolver competências
quanto a técnicas de pesquisa
documental pelas vias
manual e eletrónica.
- Apoio ao estudo.

Responsáveis
Destinatários

Responsáveis:
Coordenador da BE.
Destinatários:
Novos alunos da
Escola do 7º e 10º
anos;
Professores e Enc. de
Educação.

Equipa da BE e AO
Professores
colaboradores.
Alunos do 3º. Ciclo e
Ensino Secundário

Custos 1

Operacionalização

Calendari
zação

Mostrar a BE aos
utilizadores;
Entrega do “Guia do
Utilizador”.
Apresentação das
diferentes áreas
funcionais da BE e as
regras do seu
funcionamento;
Realização de
exercícios práticos de
procura de documentos,
diretamente na BE e
consulta do catálogo a
partir da consulta da
Base de Dados e da
Internet.

Setembro
e Outubro
de 2013

Fundo
Fotocópias
documental da do Guia do
BE;
Utilizador.
“Guia do
Utilizador”;
5€
Computadores

Apoio direto aos alunos
nas atividades de
pesquisa, seleção e
organização da
informação;
Fichas de leitura e
recolha da informação
em diferentes suportes.
Apoio ao estudo.

Ao longo
do ano
letivo

Página da BE; Sem custos
Computadores
e livros.

Recursos

Apoio às Atividades Letivas

Apoio a atividades
curriculares
promovidas pelos
diversos
departamentos e
Áreas Curriculares
Não Disciplinares

- Auxiliar na promoção da
leitura;
- Auxiliar os docentes e
alunos em tarefas que
exijam o uso da informática
ou outros recursos da BE /
CRE;
- Melhorar a aprendizagem
dos alunos.

Equipa da BE

Passeio pela História

- Consciencializar os alunos
para a importância da
História de Portugal.

Coordenador da BE;

(Comemoração do 1º
de Dezembro)

Alunos e professores

Prof. Cidália Fernandes;
professores dos cursos
de “Animação
Sociocultural”.

Alunos do 3º Ciclo e
Secundário

1 Trata-se

de uma previsão de custos para materiais que tenham de ser adquiridos.

Apoio à leitura na BE;
Produção de materiais
didáticos; Guiões de
pesquisa na Internet;
Apresentação na página
da BE de sites para
apoio ao estudo.

Ao longo
do ano
letivo

Dinamização de uma
dramatização, pelos
alunos dos cursos de
“Animação
Sociocultural”, baseada
no livro “Atlas, O
Bibliófago” da autoria
da professora Cidália
Fernandes

29/11/2013

Página da BE;
Livros,
jornais;
revistas;
Dossiers
temáticos;
Internet;

Fotocópias

Livros,
computador,
projetor

Sem custos

10 €

LEITURA E LITERACIAS
Área de
Intervençã
o

Atividades

Objetivos

Operacionalização

Calendari
zação

Recursos

Custos

Destinatários
Divulgação do(s)
livro(s) e do(s)
autor(es) do mês.

- Facultar o acesso às
novidades editoriais
mais relevantes;
- Divulgar informação
biobibliográfica sobre
autores de literatura.

Promoção da Leitura

Responsáveis

Comemoração do
Mês / Dia
Internacional das
Bibliotecas Escolares

PNL

Equipa da BE;
Prof. Cidália
Fernandes

Exposição de livros e
biografias de autores na
Página da BE e no seu
espaço físico.

Ao longo
do ano
letivo

Livros
Fotocópias…

5€

- Afixação de cartaz,
alusivo ao tema no
espaço físico e na
página da BE.
- Visitas Guiadas à BE
com os novos alunos da
Escola (7º e 10º anos);
- Oferta de diploma aos
melhores leitores do
ano letivo 2012-2013.

Mês de
Setembro
e Outubro
de 2013

Livros;
Site da BE;
Computador;
Projetor.

Sem custos

Acompanhamento dos
professores pela
Coordenadora do PNL;
Elaboração de um
relatório das atividades
realizadas em cada
período.

Ao longo
do ano
letivo

Livros do PNL
e do fundo
documental da
BE/CRE;
Internet

100 €

Comunidade
educativa

- Cativar os alunos para a
frequência da BE;
- Realçar a vertente lúdica
desse espaço;
- Promover a formação
dos utilizadores;
- Promover a leitura e o
gosto pelo livro;
- Dar a conhecer o trabalho
da BE.

Equipa Nuclear da
BE;

- Promoção da leitura e da
criação escrita.

Coordenadora do PNL
(Profª Conceição
Miranda);
Equipa da BE;
professores de
Língua Portuguesa
dos 7º, 8º e 9º anos.

Comunidade
Educativa em geral.

Destinatários: alunos
dos 7º, 8º e 9º anos.

“Semana da
Leitura”
Comemoração do:
- Dia Mundial da
poesia;
- Dia Mundial do
Livro e dos Direitos
do Autor.

- Promover a leitura e a
escrita criativa;
- Reforçar o intercâmbio
entre os alunos das
diferentes turmas.

- Reconhecer a importância
do livro como suporte de
conhecimento;
- Compreender a evolução
das escritas e a sua
importância.

Equipa da BE;
Professores de
Português;

Alunos do 3º Ciclo e
Secundário.
Comunidade Escolar
em geral.

Pesquisar autores/textos
poéticos; produzir e
selecionar poemas;
Tertúlias;
Encontros com…;
Leitura…
Maratona de Leitura

Exposição de trabalhos
sobre a História do
Livro.

2º Período

Obras de
literatura;
Internet;
Cartazes;
Espaço da
Biblioteca.

5€

GESTÃO DA BIBLIOTECA ESCOLAR
Área de
Intervençã
o

Atividades

da Biblioteca Escolar

Gestão

Reforço e
atualização do fundo
documental, nos
vários suportes.

Registo, no Módulo
de Circulação e
Empréstimo, de
novos leitores
Produção e colagem
de etiquetas e cotas.

Tratamento
estatístico de
utilização dos
serviços da BE
Preservação e
reparação do
material livro.
Organização do
arquivo de
retaguarda.

Objetivos

- Reforçar o fundo
documental da BE;
- Disponibilizar o catálogo
atualizado para consulta
manual e/ou por via
eletrónica.

- Disponibilizar os
empréstimos por via
eletrónica;
- Facilitar a política de
empréstimo domiciliária.
- Facilitar a pesquisa e
arrumação dos livros e
documentos;
- Disponibilizar o catálogo
atualizado para consulta
manual.
- Recolher dados para
seleção de novas aquisições

- Manter o estado de
conservação do fundo
documental.
- Aplicar os critérios
de expurgo e conservação
do fundo documental.

Responsáveis
Destinatários
Coordenador da BE;
Professora Conceição
Miranda;
Coordenadores de
Departamento.

Operacionalização

Calendari
zação

Recursos

Aquisição e tratamento
técnico (Registo,
catalogação e
indexação) do fundo
documental da BE;
- Divulgação e
empréstimo dos
recursos.
Registo dos novos
utilizadores da BE;
Empréstimo do fundo
documental, por via
eletrónica.
Registo, impressão
e colagem de etiquetas
nas lombadas dos
livros.

Ao longo
do ano
letivo

Computador;
Software
Bibliobase.

Ao longo
do ano
letivo

Computador;
Software
Bibliobase
(Módulo
Empréstimo).
Computador
e Módulo de
Código de
Barras;
Etiquetas.

Coordenador da BE.

recolha e divulgação
dos dados estatísticos.

Ao longo
do ano
letivo

Equipa da BE.

Colar e reparar o
material livro.

Utilizadores da BE.
Coordenador da BE;
Equipa da BE.

Utilizadores da BE.
Equipa da BE;

Coordenador da BE;
A.O. da BE.

Ao longo
do ano
Letivo.

Ao longo
do ano
letivo
Identificar e arrumar
Ao longo
criteriosamente as obras do ano
retiradas para o arquivo letivo
de retaguarda.

Computador;
Software
Bibliobase.
Cola e fitacola
Material
livro;
Estante ou
armário…

Custos

Sem custos

10 €

Sem custos

20 €

Sem custos

