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I– Cargos e Funções 
 

A Biblioteca funciona como o principal pólo dinamizador dos projetos e atividades da escola e é responsável pelo Núcleo de Comunicação 
que engloba o Jornal, a Rádio, a Televisão e o Grupo de Teatro e Música.  
 

Coordenadora/Professora Bibliotecária:  
 

Prof. Teresa Freitas 
Coordenação das BE do Agrupamento, assegurando todas as funções, que lhe são inerentes, definidas na Portaria 756/2009 de 14 de Julho   
Coordenação do Núcleo de Comunicação, das Atividades Extracurriculares e dos Projetos Transversais de Escola. 
Apoio ao funcionamento da Ludobiblioteca da EB1 Rómulo de Carvalho 

 

Todos os cargos implicam a gestão orçamental dos recursos, planos de melhoria, relatórios anuais de avaliação e representação no Conselho Pedagógico 
 

Prof. Conceição Pedro  
Professora Bibliotecária dos Centros de Recursos integrados no Agrupamento, assegurando todas as funções, que lhe são inerentes, definidas na 
Portaria 756/2009 de 14 de Julho   
Responsável pelo funcionamento das Bibliotecas da EB1 da Abóboda 1 e da EB1 da Abóboda 2  

 
Equipa (funcionamento das BE e projetos integrados nas BE): 
 

     Prof. Zélia Esteves  
 Responsável pelo funcionamento das Bibliotecas da EB1 de Trajouce e da EB1 de Tires 2   

 

    Prof. Cristina Valente 
 Responsável pela base de dados National Geographic e Painel Cultural (divulgação de efemérides) / Apoio e dinamização de atividades 

 

     Prof. Lúcia Ribeiro  
 Atendimento  / Apoio a atividades 

 

      Prof. Manuela Inácio e Prof. Luísa Rapoula   
Apoio e dinamização de atividades / Apoio na gestão do Fundo Documental / Dinamização do livro da escola (Manta de Retalhos) / Apoio na dina-
mização do Núcleo de Comunicação  

 

     Prof. Elsa Nunes e Prof. Cristina Semedo  
Apoio na dinamização do Núcleo de Comunicação  

 

     Prof. Alice Galego 
 Projeto a Palavra e a Imagem (EB1 da Abóboda 2) 

 

     Técnica Salomé Galamba 
 Responsável pelo funcionamento da Ludobiblioteca da EB1 Rómulo de Carvalho 

 

    Funcionárias  Ana Gonçalves e Mariana Oliveira 
Atendimento / Manutenção / Registo / Materiais / Apoio a atividades  
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II – Horários 

 
Bibliotecas integradas na RBE 

 
 
Escola Frei Gonçalo de Azevedo 

 
 
 
 

               Escola EB1 Abóboda 1 

 
 
                

   Escola EB1 Trajouce 

 
 

 
Escola EB1 Rómulo de Carvalho 

 
 

 
Bibliotecas não integradas na RBE 

 
 
                

              Escola EB1 Abóboda 2 

 
 

 
                     Escola EB1 Tires 2 

2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira  

     8.00 às 17.15 

Horas 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira 

9.00-12.00      

Horas 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira 

9.00-12.00      

Horas 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira 

9.30-12.30      

13.30-16.30      

Horas 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira 

9.30-12.30      

13.30-16.30      

Horas 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira Sábado 

9.00—13.00       

15.00-17.00       
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III– Parcerias  

Biblioteca Municipal  

S. Domingos Rana 

Câmara Municipal de 

Cascais  
Juventude 

Câmara Municipal de 

Cascais   
Cultura / Educação 

Junta de Freguesia de S. 

D. Rana 
 

Outras 

 

- Dias Comemorativos 

 
- Formação 

 
- Divulgação de Atividades 

 

- Exposições 
 

- Partilha de Recursos 
 

- Concursos, atividades  e 
projetos 

 

- Cedência de materiais e 
espaços 

 
- Projeto Os Sentidos da Lei-

tura e Concurso de Leitura  

- Laboratório de Comu-

nicação 
(Protocolos desenvolvi-

dos no âmbito da Rádio 
e da TV) 

 

- Formação 
 

- Divulgação de Ativida-
des 

 
- Dias Comemorativos 

 

- Cedência de materiais 
 

- Projeto Já deste uma 
tampa? 
 

- Apoio a atividades e 
projetos 

- Livro da escola — 

“Manta de Retalhos”  
  

- Laboratório de Comuni-
cação 

 

- Grupo de Teatro T.com 
 

- Divulgação de Ativida-
des 

 
- Apoio a atividades e 

projetos 

 
- Dias Comemorativos 

 
- Cedência de materiais 

- Laboratório de Comuni-

cação 
 

- Dias Comemorativos 
 

- Cedência de materiais 

 
- Apoio a atividades e 

projetos 
 

- Projeto Os Sentidos da 
Leitura e Concurso de Lei-

tura 

- Editoras e Livreiros — Projeto Os 

Sentidos da Leitura e Concurso de 
Leitura  

 
- Plano Nacional de Leitura e Rede 

Bibliotecas Escolares 

 
Instituição de solidariedade — 

Campanhas  
 

Campanha de reciclagem — Ecopi-
lhas / Biomove / C.R.Alcoitão / 

Biorecuperação Sistemas Ecológi-

cos/ Carcavelos Ténis / Federação 
Ténis / AMI / FPDPD...  

 
UNESCO - No Âmbito das escolas 

associadas da UNESCO 

 
REEI - No âmbito do selo intercul-

tural 
 

Cães e Livros—No âmbito do pro-
jeto READ 
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IV– Documentos Orientadores 
 

Áreas de ação do MABE  
 
A. Currículo, literacias e aprendizagem 
A.1 Apoio ao currículo e formação para as literacias da informação e dos média. 
A.2 Uso das tecnologias digitais e da Internet como ferramentas de acesso, produção e comunicação de informação e como recurso de aprendizagem. 
 
B. Leitura e literacia  
B.1 Criação e promoção da competência leitora e dos hábitos de leitura. 
B.2 Atividades e projetos de treino e melhoria das capacidades associadas à leitura. 
 
C. Projetos, parcerias e atividades de abertura à comunidade  
C.1 Desenvolvimento de atividades e serviços colaborativos com outras escolas/ bibliotecas. 
C.2 Participação em projetos e parcerias com entidades exteriores à escola. 
C.3 Envolvimento e mobilização dos pais, encarregados de educação e famílias. 
 
D. Gestão da biblioteca escolar 
D.1 Recursos humanos, materiais e financeiros adequados às necessidades de gestão, funcionamento e dinamização da biblioteca escolar. 
D.2 Integração e valorização da biblioteca na escola. 
D.3 Desenvolvimento, organização, difusão e uso da coleção. 

 
Prioridades definidas pela RBE 2018/2019 
 

1- Trabalho mais aprofundado com as escolas de 1.º ciclo (integrar a BE nas dinâmicas da sala de aula e dinamizar práticas de formação de leitores) 
 
2- Implementação do referencial “Aprender com a Biblioteca Escolar” (a BE no centro das atividades da escola) 
 
3- Promoção de um trabalho de avaliação das literacias, através do desenvolvimento de instrumentos rigorosos para a avaliação da competência leitora 
 
4- Promoção da inovação pedagógica e da flexibilidade curricular (a BE como espaço de cruzamento de diferentes saberes disciplinares e acesso a múltiplos recur-
sos) 
 
5- Implementação da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania (a BE desenvolve instrumentos de apoio) 
 
6- Reforço das literacias digitais 
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Quadro estratégico da RBE 2014/2020 e Referencial Aprender com a Biblioteca Escolar  (resumo) 
 
O atual Quadro Estratégico da RBE é uma orientação que define o modo como deve ser estruturada a biblioteca escolar atual - um espaço de 
integração, apoio e conhecimento, que acompanha o ritmo acelerado dos tempos em que vivemos, apostando numa constante inovação e desen-
volvimento de competências na área da leitura, da literacia digital, da informação e dos média. O professor bibliotecário deve investir na sua for-
mação de forma a conseguir acompanhar as novas exigências dos utentes da biblioteca escolar.  

O Referencial tem como principal objetivo facilitar a planificação e operacionalização do ensino de diferentes literacias através de metodologias 
e práticas adaptadas às necessidades de aprendizagem e formação dos alunos. É essencial que o desenvolvimento de novas competências e 
saberes assentem em estratégias inovadoras e diversificadas. A Biblioteca Escolar tem um papel preponderante na resposta a estas novas neces-
sidades e, por isso, deve promover a mudança dentro da escola, envolvendo-se na construção do seu Projeto Educativo e programando ativida-
des de apoio ao currículo promotoras do desenvolvimento das diferentes literacias.  

As áreas que estruturam o Referencial: 

A– Literacia da Leitura (LL) 

B– Literacia dos Média (LM) 

C– Literacia da Informação (LI) 

A Literacia Digital (LD) é abordada de forma transversal em todas as áreas 

Cada área do Referencial define os desempenhos a atingir pelos alunos em cada ciclo de ensino. São também apresentadas estratégias de opera-
cionalização e exemplos de atividades a desenvolver pela biblioteca, em diferentes contextos de aprendizagem.  

7 



 

Projeto Educativo (excerto) 
 

Eixo A – Serviço educativo e ambientes de aprendizagem - Responsáveis de Eixo — João Buiça, Cristina Valente (equipa da BE) e Rui Simões 

Produto 1 – Programa protocolar com entidades externas (A1)  
Produto 2 – Programa de intervenção para a promoção da igualdade de oportunidades (A2) 
Produto 3 – Programa de educação ambiental e cidadania (A3) 
 

A BE tem intervenção direta nas seguintes metas previstas para este eixo:  
Atividades da Rede de Escolas Associadas da UNESCO  
Adesão à Rede REEI — Atividades 
Desenvolvimento de um projeto, anual, no âmbito da igualdade de género 
Dinamização de uma equipa dinamizadora de projetos multiculturais (programa anual, gabinete de acolhimento a alunos estrangeiros e projeto READ) 
Programa de voluntariado 

 

Eixo B – Valorização do trabalho das pessoas e das equipas - Responsáveis de Eixo — Esmeralda  Raminhos, Ana Cristina Marques e Natália Dias 
Produto 1 - Metodologia comum de articulação curricular (B1) 
Produto 2 – Plano de formação dos recursos humanos centrada nos contextos de trabalho (B2) 
Produto 3 – Metodologia de participação ativa dos vários atores (B3) 
 

A BE tem intervenção direta na seguinte meta prevista para este eixo:  
Iniciativas destinadas a promover a cidadania democrática 

 

Eixo C – Melhoria dos resultados escolares - Responsáveis de Eixo — Miguel Leitão, Helena Domingues e Manuela Inácio (equipa da BE)  

Produto 1 – Metodologia comum na Implementação de práticas de diferenciação pedagógica (C1)  
Produto 2 – Programa de prevenção precoce do insucesso escolar (C2) 
Produto 3 – Programa de ação para a promoção das diferentes literacias (leitura, literacia científica, digital, programação, robótica, comunicação e 
media) (C3) 
 

A BE tem intervenção direta nas seguintes metas previstas para neste eixo:  
Participação no programa de ações da RBE/PNL 
Fórum Ciência e Prémio Jovem Cientista  
Projeto de intervenção com alunos com dificuldades ao nível da leitura, através de terapias assistidas por animais 
Implementação de um momento semanal de leitura 
Programa de atividades de complemento curricular coordenado pela BE  

 

Eixo D – Cultura artística - Responsáveis de Eixo — Ana Filipa Karas, Teresa Freitas (coordenadora das BE) e Gabriela Moreira  

Produto 1 – Projeto de Excelência: Orquestra Juvenil (D1) 
Produto 2 – Teatro e música (D2) 
Produto 3 – Desporto e artes (D3) 
A BE tem intervenção direta nas seguintes metas previstas para neste eixo:  

Dinamização do grupo de teatro 
 

Tema Anual de Agrupamento (2018/2019) - Ser Saudável, Ser Sustentável 
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Perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória (excerto) 
 

Princípios: 
 

A. Base humanista – A escola habilita os jovens com saberes e valores para a construção de uma sociedade mais justa, centrada na pessoa, na dignidade 
humana e na ação sobre o mundo enquanto bem comum a preservar. 
 

B. Saber – O saber está no centro do processo educativo. É responsabilidade da escola desenvolver nos alunos a cultura científica que permite compreender, 
tomar decisões e intervir sobre as realidades naturais e sociais no mundo. Toda a ação deve ser sustentada por um conhecimento sólido e robusto. 
 

C. Aprendizagem – As aprendizagens são essenciais no processo educativo. A ação educativa promove intencionalmente o desenvolvimento da capacidade de 
aprender, base da educação e formação ao longo da vida. 
 

D. Inclusão – A escolaridade obrigatória é de e para todos, sendo promotora de equidade e democracia. A escola contemporânea agrega uma diversidade de 
alunos tanto do ponto de vista socioeconómico e cultural como do ponto de vista cognitivo e motivacional. Todos os alunos têm direito ao acesso e à participa-
ção de modo pleno e efetivo em todos os contextos educativos. 
 

E. Coerência e flexibilidade – Garantir o acesso à aprendizagem e à participação dos alunos no seu processo de formação requer uma ação educativa coeren-
te e flexível. É através da gestão flexível do currículo e do trabalho conjunto dos professores e educadores sobre o currículo que é possível explorar temas 
diferenciados, trazendo a realidade para o centro das aprendizagens visadas. 
 

F. Adaptabilidade e ousadia – Educar no século XXI exige a perceção de que é fundamental conseguir adaptar-se a novos contextos e novas estruturas, 
mobilizando as competências, mas também estando preparado para atualizar conhecimento e desempenhar novas funções. 
 

G. Sustentabilidade – A escola contribui para formar nos alunos a consciência de sustentabilidade, um dos maiores desafios existenciais do mundo contempo-
râneo, que consiste no estabelecimento, através da inovação política, ética e científica, de relações de sinergia e simbiose duradouras e seguras entre os siste-
mas social, económico e tecnológico e o Sistema Terra, de cujo frágil e complexo equilíbrio depende a continuidade histórica da civilização humana. 
 

H. Estabilidade – Educar para um perfil de competências alargado requer tempo e persistência. O Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória permite 
fazer face à evolução em qualquer área do saber e ter estabilidade para que o sistema se adeque e produza efeitos. 
 

VALORES: 
 

• Responsabilidade e integridade – Respeitar-se a si mesmo e aos outros; saber agir eticamente, consciente da obrigação de responder pelas próprias 
ações; ponderar as ações próprias e alheias em função do bem comum. 
 

• Excelência e exigência – Aspirar ao trabalho bem feito, ao rigor e à superação; ser perseverante perante as dificuldades; ter consciência de si e dos outros; 
ter sensibilidade e ser solidário para com os outros. 
 

• Curiosidade, reflexão e inovação – Querer aprender mais; desenvolver o pensamento reflexivo, crítico e criativo; procurar novas soluções e aplicações. 
 

• Cidadania e participação – Demonstrar respeito pela diversidade humana e cultural e agir de acordo com os princípios dos direitos humanos; negociar a 
solução de conflitos em prol da solidariedade e da sustentabilidade ecológica; ser interventivo, tomando a iniciativa e sendo empreendedor. 
 

 



• Liberdade – Manifestar a autonomia pessoal centrada nos direitos humanos, na democracia, na cidadania, na equidade, no respeito mútuo, na livre escolha e 
no bem comum. 

 
Visão: 
 

Pretende-se que o jovem, à saída da escolaridade obrigatória, seja um cidadão: 
 

• munido de múltiplas literacias que lhe permitam analisar e questionar criticamente a realidade, avaliar e selecionar a informação, formular hipóteses e tomar 
decisões fundamentadas no seu dia a dia; 
 

• livre, autónomo, responsável e consciente de si próprio e do mundo que o rodeia; 
 

• capaz de lidar com a mudança e com a incerteza num mundo em rápida transformação; 
 

• que reconheça a importância e o desafio oferecidos conjuntamente pelas Artes, pelas Humanidades e pela Ciência e a Tecnologia para a sustentabilidade social, 
cultural, económica e ambiental de Portugal e do mundo; 
 

• capaz de pensar critica e autonomamente, criativo, com competência de trabalho colaborativo e com capacidade de comunicação; 
 

• apto a continuar a aprendizagem ao longo da vida, como fator decisivo do seu desenvolvimento pessoal e da sua intervenção social; 
 

• que conheça e respeite os princípios fundamentais da sociedade democrática e os direitos, garantias e liberdades em que esta assenta; 
 

• que valorize o respeito pela dignidade humana, pelo exercício da cidadania plena, pela solidariedade para com os outros, pela diversidade cultural e pelo debate 
democrático; 
 

• que rejeite todas as formas de discriminação e de exclusão social. 
 

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS: 
 
1- Linguagens e textos 
 

2- Informação e comunicação 
 

3- Raciocínio e resolução de problemas 
 

4- Pensamento crítico e pensamento criativo 
 

5- Relacionamento interpessoal 
 

6- Desenvolvimento pessoal e autonomia 
 

7- Bem-estar, saúde e ambiente 
 

8- Sensibilidade estética e artística 
 

9- Saber científico, técnico e tecnológico 
 

10- Consciência e domínio do corpo 
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V - Objetivos Gerais e Áreas Prioritárias das BE do Agrupamento para 2018 / 2019 
 
 

As Bibliotecas do Agrupamento de Escolas Frei Gonçalo de Azevedo têm por missão contribuir para o aumento dos níveis de educação e de formação de todos 
os membros da comunidade escolar através do desenvolvimento de atividades de promoção das diferentes literacias e disponibilização de serviços de aprendi-
zagem, de fundos documentais e de recursos que os tornem capazes de agir como pensadores críticos e utilizadores efetivos da informação em todos os 
suportes de comunicação.  
Constituem-se como Objetivos Gerais: 
1- Constituir e desenvolver um centro documental para apoio às atividades e práticas pedagógicas no domínio da educação de crianças e jovens, com vista à 
inovação e qualidade das aprendizagens e autonomia dos diversos agentes educativos; 
2- Desenvolver e apoiar projetos que proporcionem oportunidades ou experiências de participação dos agentes educativos em atividades na área da cultura, 
do audiovisual, do multimédia e das novas tecnologias, potenciando e rentabilizando os recursos e os equipamentos existentes; 
3- Apoiar e promover os objetivos educativos definidos de acordo com as finalidades e o currículo da escola; 
4- Associar a leitura, os livros e a frequência de bibliotecas a atividades de formação, de animação cultural ou de tempos livres; 
5- Disponibilizar meios para os professores e os formadores planificarem as suas atividades de ensino e diversificarem as situações de aprendizagem; 
6- Promover atividades de cooperação com as diferentes estruturas pedagógicas da escola, outras escolas, bibliotecas ou outras instituições; 
7– Desenvolver atividades que promovam as competências de leitura, escrita, oralidade e outras literacias; 
8- Contribuir para a aquisição e consolidação de métodos de leitura, de pesquisa, de organização e de comunicação;  
9- Desenvolver o gosto pela música, pela pintura e outras formas de arte; 
10– Difundir a informação e as atividades escolares aos pais e encarregados de educação, com vista à sua participação na vida escolar. 

 
 
Tendo como referência as prioridades definidas pela Rede de Bibliotecas, a avaliação resultante da aplicação do MABE e os documentos orientadores, Projeto 
Educativo do Agrupamento, Referencial Aprender com a Biblioteca Escolar e Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, considera-se necessário con-
tinuar a investir nas seguintes Áreas Prioritárias: 
 

I -  Articulação com os Agrupamentos Disciplinares  
 

II - Disponibilização dos serviços/atividades da BE a um maior número de elementos da Comunidade Educativa 
 

III - Desenvolvimento da Biblioteca Digital iniciada no ano 2017/18 
 

IV -  Divulgação das atividades da BE junto da comunidade educativa e local - Dinamização do Blogue iniciado em 2017/2018 
 

V - Desenvolvimento do projeto de Leitura Assistida com Animais - Formação e Atividades 
 

VI - Criação de documentos/instrumentos de apoio - promoção dos princípios, competências e valores previstos no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 
Obrigatória e temáticas  da disciplina Educação para a Cidadania  
 

VII - Aplicação do Referencial Aprender com a Biblioteca Escolar de forma mais sistemática 
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Atividades 

Escolas Envolvidas 

Destinatários 

Dinamizadores / 
 Colaboradores 

Calendarização Participação / Desenvolvi-

mento 

Projeto Educativo 

Referencial  
Áreas de ação do MABE 

Receção aos alunos de 5ºano  

Receção aos encarregados de educação do 
5º ano 

Escola Sede 

5ºanos /EE 

BE Sede / DE / DTs / LAL 
 

Setembro 

 
 

Organização da receção aos alu-

nos e EE e apresentação das 
atividades da BE 

Vídeo de divulgação e Jogo de 
comportamentos  

A3 / C3  

LL / LI / LD 
A.2 / B.1 / D.2 

Atividades Extracurriculares  

Laboratórios, Clubes e Projetos 
Escola Sede 

Comunidade Escolar 

BE Sede / DE   
Professores responsáveis 

pelas Atividades Extra-
curriculares  

Setembro / Outubro 

Lançamento 
 

Ao longo do ano letivo  
Acompanhamento 

Definição de objetivos, critérios 

de seleção e horários de funcio-
namento - divulgação 

Acompanhamento do funciona-
mento das atividades, gestão 

dos recursos financeiros e rela-

tório final 

C3 

LI  
A.1 / D.1 / D.2 

Projeto Interculturas 

Escola Associada da UNESCO  e Projeto REEI 
Todas as escolas do Agrupamento 

Comunidade Escolar 

BE 
Várias entidades oficiais 

e particulares/alunos, 
professores, funcionários 

e Encarregados Educação  

Setembro 

Lançamento 
 

Ao longo do ano 

Lançamento do projeto Intercul-

turas -  Escola Associada da 
UNESCO e Projeto REEI  

Dinamização de atividades de 
âmbito curricular e extracurricu-

lar — Programa em constru-

ção (Gabinete de acompanha-
mento, Atividades de integra-

ção, Promoção dos Direitos 
Humanos…) 

A1 / A2 / A3 /B3 / C1 / 

C2 / C3 /D2 
 LL / LM / LI /LD 

A.1 / A.2 / B.1 / B.2 
C.1 / C.2 / C.3 / D.1 / 

D.2 

Escola Embaixadora do Parlamento Europeu 

Escola Sede 

Ensino Secundário 

BE Sede /Várias entida-
des oficiais e particula-

res /Alunos e professores 

Setembro 

Lançamento 
 

Ao longo do ano 

Lançamento do projeto Escola 

Embaixadora do Parlamento 
Europeu 

Dinamização de atividades de 
âmbito curricular e extracurricu-

lar     -  Programa em cons-

trução 

A1 / A2 / A3 /B3 / C3  

 LL / LM / LI / LD 
A.1 / A.2 / B.1 / B.2 /

C.1 / C.2 / D.1 / D.2 

Conhece a BE - Blogue /Lista de Difusão 

Todas as escolas do Agrupamento 

Comunidade Escolar 

 
BE / Outros elementos da 

Comunidade Educativa 

 

Ao longo do ano 

Divulgação à comunidade dos 

Projetos da BE através do Blo-
gue e da  Lista de Difusão - 

Novas aquisições da BE  / Infor-
mação de projetos / Notícias / 

Divulgação Cultural / Técnicas 

Documentais / Regras de fun-
cionamento / ... 

A1 / A2 / A3 / B3 /  

C3 / D2 
 LL / LM / LI / LD 

A.1 / A.2 / B.1 / B.2 / 
C.1 / C.2 / C.3 / D.1 / 

D.2 / D3 

VI– Atividades 
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Atividades 

Escolas Envolvidas 

Destinatários 

Dinamizadores / 
 Colaboradores 

Calendarização Participação / Desenvolvi-

mento 

Projeto Educativo 

Referencial  
Áreas de ação do MABE 

Ser Utente da BE 

Escolas do 1º ciclo 

Alunos das EB1 

BE 

Setembro / Outubro 

 
Ao longo do ano letivo  

Criação de cartões  de biblioteca 

e responsabilização dos alunos 
e encarregados de educação 

enquanto utentes da BE 
 

 A3 /C3  

 LL / LI  
A.1 / A.2 / B.1 / B.2 

C.1 / C.2 / C.3 / D.1 / D.2 

Gestão do Fundo Documental — Levanta-

mento de necessidades/ aquisição de novas 
obras 

Todas as escolas do Agrupamento 
 

 

Comunidade Escolar 

BE / Professores / Fun-
cionários / Encarregados 

de Educação / Alunos 

Setembro / Outubro  

 
 

Ao longo do ano letivo  
 

Levantamento de necessidades 

pela equipa da BE 
Análise do espólio existente — 

Cruzamento com a Biblioteca 
Municipal 

Levantamento de necessidades 

junto dos vários elementos da 
comunidade escolar 

Aquisição de obras  

 

C3 
 

A.1 / D.1 / D2 / D.3 

Prémios de Valor e Mérito 

Prémio Leitor 
Todas as escolas do Agrupamento 

Todos os ciclos 

 BE / DE / Coordenadores 
de Escolas 

 

Outubro/Novembro 

Dinamização da cerimónia de 

entrega de prémios e constru-
ção do quadro de Valor e Mérito 

e Diplomas 

A3 /C3  

 LL  
B.1 / B.2 / C.3 / D.2 

Turma VIP 
Projeto de Voluntariado na Biblioteca 

Escola Sede 

Comunidade Escolar 

BE / DE / Responsáveis 
da Equipa Multidisciplinar 

Outubro 

 
Ao longo do ano letivo  

Dinamização do projeto de 

escola Turma VIP 
Lançamento e definição de 

estratégias 
Acompanhamento das áreas de 

voluntariado da  biblioteca, 

campanhas de reciclagem e ati-
vidade extracurriculares 

A2 / A3 /B3 / C3 /D2 / 

D3 
 LL / LM / LI /LD 

A.2 / B.1 /C.2 / C.3 / 
D.1 / D.2 

Atividades do Plano Nacional de Leitura 

Todas as escolas do Agrupamento 
 

Comunidade Escolar 

BE / DE / Agrupamento 
de Português / Professo-

res do 1º ciclo 

Outubro 

 
Ao longo do ano letivo 

Acompanhamento, divulgação e 

participação nas Atividades do 
Plano Nacional de Leitura 

(Escolas a Ler+, Semana da Lei-
tura,  Concurso Nacional de Lei-

tura, Ler+ Espaço, Movimento 

14-20 e outros a definir) 

A1 / A3 /B3 / C3  

 LL / LM / LI /LD 
A.1 / A.2 / B.1 / B.2 / 

C.1 / C.2 / C.3 / D.2 

Dia do Patrono 

Todas as escolas do Agrupamento 

Comunidade Escolar 

BE / Todo o Agrupamento 

 

Final do 2º Período 
 

Apoio na organização do Dia do 

Patrono - Programa a Definir 

 A2 /A3 / B3 / D1 / D2 / 

D3  
A.1 / C.1 / C.2 / C.3 / D.2 
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Atividades 

Escolas Envolvidas 

Destinatários 

Dinamizadores / 
 Colaboradores 

Calendarização Participação / Desenvolvi-

mento 

Projeto Educativo 

Referencial  
Áreas de ação do MABE 

Projeto Pais na escola 

Todas as escolas do Agrupamento 

Pais e Encarregados de 

Educação 
BE / Alguns alunos e pro-

fessores / Clubes  

 

 
Ao longo do ano letivo 

Abertura do espaço/atividades 

da BE aos pais: 
Requisição de obras / Serviços 

de Multimédia / Comunidade de 
Leitores / Formação e Literacia 

(Curso informática) / Grupo de 

Teatro / Coro /Outras atividades 
pontuais 

A2 / A3 /B3 / C2 /C3/  

 LL / LM / LI /LD 
A.2 / B.1 /C.2 / C.3 / 

D.2 
 

 

Jogo CREÚtil  
 Alunos do 1º ano 
Escolas do 1º ciclo 

Alunos do 5º ano 
Escola Sede 

Alunos do 1º ano e 5º 

ano 
BE /Professores  do 1º 

ano / professores de Por-
tuguês do 5º ano 

Mês das Bibliotecas 

Escolares 
 

Outubro 
 

Aplicação do Jogo CREÚtil para 

alunos do 1º ano e 5ºano: 
Conhecer a BE funcionamento, 

regulamento e pesquisa no 
catálogo através de um jogo 

A2 / A3 /B1 / B3 / C2 /

C3 
 LL / LM / LI /LD 

A.1 / A.2 / B.1 /B.2 / 
D.2 

Projeto Literacia na Sala de Aula 

Escola Sede 

Alunos da escola 

BE 

 

1º Período 

Dotar as salas da escola com 

um dicionário e um Mapa Mun-
do  

A2 /C3  

 LL / LI  
A.1 / B.1 /B.2 / D.1 / 

D.2 

Campanhas de Solidariedade em parceria 

com  instituições  
Todas as escolas do Agrupamento 

Comunidade Escolar 

BE / Várias entidades ofi-
ciais e particulares / 

Todo o Agrupamento 

 

Ao longo do ano letivo 
 

 

Dinamização e acompanhamen-

t o  d a s  c a m p a n h a s 
 

 

A1 / A2 / A3 / B3 / C3  

 LL / LM / LI /LD 
 A.2 / B.1 / B.2 

C.1 / C.2 / C.3 / D.2 

Campanhas de Reciclagem e Ambiente em 

parceria com  instituições  
Todas as escolas do Agrupamento 

Comunidade Escolar 

BE / Várias entidades ofi-
ciais e particulares / 

Todo o Agrupamento 

 

Ao longo do ano letivo 

Dinamização e acompanhamen-

to das campanhas 

A1 / A2 / A3 / B3 / C3  

 LL / LM / LI /LD 
 A.2 / B.1 / B.2 

C.1 / C.2 / C.3 / D.2 

Programa de apoio aos alunos mais necessi-

tados 
Escola Sede 

Comunidade Escolar 

BE / Diretores de Turma / 
Alunos / SASE / Clubes 

 

 
Ao longo do ano letivo 

Dinamização do projeto - mate-

rial escolar, manuais, cabazes 
de natal... 

 

A1 / A2 / A3 / B3 /C2 /

C3 
 LL / LM / LI /LD 

A.2 / C.1 / C.2 / C.3 / 
D.2 

Projeto Saúde e Higiene 

Todas as escolas do Agrupamento 

Comunidade Escolar 

BE / Núcleo de Saúde 
Escolar/ Ed. Física 

 

Ao longo do ano letivo 

Participação no projeto de Saú-

de e Higiene (Programa espe-
cífico) 

 

A1 / A2 / A3 / B3 /C3 / 

D3 
LL / LI / LD 

A.2 / B.1 / B.2 
C.1 / C.2 / C.3 / D.2 
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Atividades 

Escolas Envolvidas 

Destinatários 

Dinamizadores / 
 Colaboradores 

Calendarização Participação / Desenvolvi-

mento 

Projeto Educativo 

Referencial  
Áreas de ação do MABE 

Núcleo de Comunicação 

Jornal — CREAção 
 Rádio e Televisão (RTA) 

Grupo de teatro e música (T.Com) 
Todas as escolas do Agrupamento 

 

Comunidade Escolar 

BE / Várias entidades ofi-
ciais e particulares /

alunos, professores, fun-
cionários e Encarregados 

de Educação  

 

 
 

Ao longo do ano letivo 

Coordenação e dinamização dos 

projetos de comunicação da 
escola  (Os projetos têm um 

plano de atividades específi-
co) 

A1 / A2 / A3 /B1 / B2 /

B3 / C1 / C2 / C3 / 
D1 / D2 / D3 

 LL / LM / LI /LD 
A.1 / A.2 / B.1 /B.2 / 

C.1 / C.2 / C.3 / D.1 / 

D.2 / D.3 

Semana da Alimentação 
Todas as escolas do Agrupamento 

Comunidade Escolar 

BE / Clubes / Professores 
de Ciências e Ed. Física 

 

Outubro 

Apoio na organização da semana 

da alimentação e atividades na 
BE (Programa específico) 

A1 / A2 / A3 / B3 / 

C3 / D3 
 LL / LI / LD 

 A.2 / B.1 / B.2 
C.1 / C.2 / C.3 / D.2 

Semana S — Sensibilizar para... 
Todas as escolas do Agrupamento 

Comunidade Escolar 

BE  
Todo o Agrupamento 

 

 
Dezembro  

Exposições / Conferências / 

Debates  
(Programa em construção) 

Tema 2018 - Livres e iguais  
Sensibilizar para… Os Direitos 

Humanos  

Participação em 2 concursos de 
âmbito nacional  

A1 / A2 / A3 / B1 / 

B3 / C1 / C3 / D1 / 
D2 / D3 

 LL / LM / LI /LD 
 A.1 / A.2 / B.1 / B.2 

C.1 / C.2 / C.3 / D.2 

Dia das bruxas 

Carnaval   
Todas as escolas do Agrupamento 

Comunidade Escolar 

BE / Associação de estu-
dantes / Clubes 

Novembro 

 
Fevereiro 

Apoio às atividades  

 

A3 / B3 / C3  

 LL  
B.1 / B.2 / C.1 / C.2 / 

C.3 / D.2 

Semana dos afetos 

Escola Sede 

Alunos 

BE /Associação de Estu-
dantes / Clubes 

 

Fevereiro 
 

 

Apoio na organização da semana 

dos afetos - atividades na BE 
(Programa a definir) 

A3 / B3 / C3  

 LL  
B.1 / B.2 / C.1 / C.2 / 

C.3 / D.2 

Fórum Ciência  

Prémio Jovem Cientista 
Todas as escolas do Agrupamento 

Comunidade Escolar 

BE  
Todo o Agrupamento 

 

Maio 

Apoio na organização do fórum e 

dinamização do prémio Jovem 
cientista  

(Programa a definir) 
Possível participação, neste 

âmbito, no Ler+ Espaço 

A1 / A2 / A3 /B1 /B3 / 

C3  
LL / LM / LI /LD 

A.1 / A.2 / B.1 /B.2 / 
C.1 / C.2 / C.3 / D.1 / 

D.2 / D.3 
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Os Sentidos da Leitura — baseado nas linhas orientadoras do Projeto aLer+ 
Objetivo geral: Colocar o prazer de ler no centro dos esforços da escola envolvendo todos os elementos da comunidade escolar e articulando 
com outras escolas e entidades promotoras da leitura. 
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Atividades 

Escolas Envolvidas 

Destinatários 

Dinamizadores / 
 Colaboradores 

Calendarização Participação / Desenvolvi-

mento 

Projeto Educativo 

Referencial  
Áreas de ação do MABE 

Painéis criativos 
Todas as escolas do Agrupamento 

Comunidade Escolar 

BE  

 

Ao longo do ano letivo 

Painéis criativos com atualização 

regular  colocados em locais visí-
veis -  divulgação no Jornal da 

Escola, Lista de Difusão e Blog.  

B3 / C3 / D2 / D3 

 LL / LM / LI /LD 
A.1 / A.2 / B.1 /B.2 / 

C.1 / C.2 / C.3 / D.2 / 
D.3 

A minha sala tem nome 
Todas as escolas do Agrupamento 

Comunidade Escolar 

BE / Professores de Por-
tuguês e Artes / Direto-

res de turma / Professo-
res titulares  

 

 
Ao longo do ano letivo 

Atribuir a cada sala de aula um 

nome de um escritor e criar um 
painel informativo, com atualiza-

ção regular por parte dos alunos 
e professores de cada turma 

Projeto de continuidade.   Divul-

gação no Jornal da Escola, Lista 
de Difusão e Blog.  

B3 / C3 / D2 / D3 

 LL / LM / LI /LD 
A.1 / A.2 / B.1 /B.2 / 

C.1 / C.2 / C.3 / D.2 / 
D.3 

Top Literário  
Todas as escolas do Agrupamento 

Comunidade Escolar 

BE 

 

 
Ao longo do ano letivo 

Manter a comunidade escolar 

informada - sugestões, de forma 
apelativa.   Divulgação no Jornal 

da Escola, Lista de Difusão e 
Blog.  

B3 / C3 / D2 / D3 

 LL / LM / LI /LD 
A.1 / A.2 / B.1 /B.2 / 

C.1 / C.2 / C.3 / D.2 / 
D.3 

        Carrinhos temáticos       

Todas as escolas do Agrupamento 

Comunidade Escolar 

BE 

 

Ao longo do ano letivo 

Intercâmbio de obras entre as 

várias escolas do Agrupamento. 

B3 / C3  

 LL  
A.1 /  B.1 / B.2 / C.1 / 

C.2 / D.1 /D.2 / D.3 

Transversalidade da leitura 

Todas as escolas do Agrupamento 

Comunidade Escolar 

BE 

 

Ao longo do ano letivo 

Alargar a leitura a todas as áreas 

disciplinares 
Várias atividades ao longo do 

ano.   Divulgação no Jornal da 
Escola, Lista de Difusão e Blog.  

B3 / C3 / D2 / D3 

 LL / LM / LI /LD 
A.1 / A.2 / B.1 /B.2 / 

C.1 / C.2 / C.3 / D.2 / 
D.3 

A Palavra e a Imagem  
EB1 da Abóboda 2 

Turmas do 1º ciclo 

Equipa BE / Professores 
1º ciclo 

 

Ao longo do ano letivo 

Atividades  quinzenais — ligação 

da leitura às artes. Divulgação 
no Jornal da Escola, Lista de 

Difusão e Blog.  

B3 / C3 / D2 / D3 

 LL  
A.1 /  B.1 /B.2 / C.1 / 

D.1 /D.2 / D.3 



Os Sentidos da Leitura — baseado nas linhas orientadoras do Projeto aLer+ 
Objetivo geral: Colocar o prazer de ler no centro dos esforços da escola envolvendo todos os elementos da comunidade escolar e articulando 
com outras escolas e entidades promotoras da leitura. 
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Atividades 

Escolas Envolvidas 

Destinatários 

Dinamizadores / 
 Colaboradores 

Calendarização Participação / Desenvolvimento Projeto Educativo 

Referencial  
Áreas de ação do MABE 

Comunidades de leitores  

Chá com letras 
Todas as escolas do Agrupamento 

Comunidade Escolar 

BE / Comunidade Esco-
lar  

 

Ao longo do ano leti-
vo 

Criação de diferentes grupos de leitu-

ra. Divulgação no Jornal da Escola, 
Lista de Difusão e Blog.  

 

A3 / B3 / C2 / C3 / D2 / 

D3 
LL / LM / LI /LD 

A.1 / A.2 / B.1 /B.2 / 
C.1 / C.2 / C.3 / D.2 /D.3 

Heranças de Leitura 
Todas as escolas do Agrupamento 

Comunidade Escolar 

BE / Comunidade Esco-
lar  

 

Ao longo do ano leti-
vo 

Partilha de sugestões entre os alunos 

de diferentes níveis de escolaridade. 
Divulgação no Jornal da Escola, Lista 

de Difusão e Blog.  

A3 / B3 / C2 / C3 / D2 / 

D3 
LL / LM / LI /LD 

A.1 / A.2 / B.1 /B.2 / 
C.1 / C.2 / C.3 / D.2 /D.3 

À Descoberta dos livros 
Todas as escolas do Agrupamento 

Alunos do 1º ciclo 

BE / Professores Titula-
res 

 

Ao longo do ano leti-
vo 

Atividades em volta de um livro — 

Diferentes estratégias: 
Leitura de Histórias  / Pequenas Dra-

matizações / Concursos sobre livros / 
Leitura conjunta / Vídeo livros / Pro-

dução artística  

Divulgação no Jornal da Escola, Lista 
de Difusão e Blog.  

A3 / B3 / C2 / C3 / D2 / 

D3 
LL / LM / LI /LD 

A.1 / A.2 / B.1 /B.2 / 
C.1 / C.2 / C.3 / D.2 / 

D.3 

Como aplicar Círculos de leitura? 

A definir  

Alunos do 1º, 2 º e 3º 

ciclos 
BE / Professores de Por-

tuguês / Professores do 
1º ciclo 

 

 
Ao longo do ano leti-

vo 

Projeto em construção em parceria 

com professores de Português / pro-
fessores titulares de turma.  Será 

aplicado apenas em algumas turmas. 
Formação para os interessados.  

A3 / B2 /B3 / C2 / C3 / 

D2 / D3 
LL / LM / LI /LD 

A.1 / A.2 / B.1 /B.2 / 
C.1 / C.2 / C.3 / D.2 / 

D.3 

Viver a Biblioteca 
Exposições e divulgação de eventos, obras, 

escritores e efemérides  

Todas as escolas do Agrupamento 

Comunidade Escolar 

BE / Outros a definir 
consoante o tema 

 

Ao longo do ano leti-
vo 

Ao longo do ano letivo serão assina-

lados vários dias comemorativos, 
eventos e efemérides. Haverá sem-

pre uma exposição rotativa baseada 
em  trabalhos dos alunos e/ou divul-

gação de temas, obras ou escritores. 

Divulgação no Jornal da Escola, Lista 
de Difusão e Blog.  

A3 / B3 / C2 / C3 / D2 / 

D3 
LL / LM / LI /LD 

A.1 / A.2 / B.1 /B.2 / 
C.1 / C.2 / C.3 / D.2 / 

D.3 



Os Sentidos da Leitura — baseado nas linhas orientadoras do Projeto aLer+ 
Objetivo geral: Colocar o prazer de ler no centro dos esforços da escola envolvendo todos os elementos da comunidade escolar e articulando 
com outras escolas e entidades promotoras da leitura. 
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Atividades 

Escolas Envolvidas 

Destinatários 

Dinamizadores / 
 Colaboradores 

Calendarização Participação / Desenvolvi-

mento 

Projeto Educativo 

Referencial  
Áreas de ação do MABE 

Os livros através do Som e da imagem 
Escola Sede 

 

Comunidade Escolar 

BE / RTA 

Ao longo do ano letivo Criar dentro da programação / 

projetos da RTA (rádio / televi-
são escolar) um tempo associa-

do aos Sentidos da Leitura. 
(vídeo-livros , apanhado a ler, a 

falar dos livros, entrevista com…

escritores e obras, viagens com 
livros…). Divulgação no Jornal 

da Escola, Lista de Difusão e 
Blog.  

A3 / B3 / C2 / C3 / D2 / 

D3 
LL / LM / LI /LD 

A.1 / A.2 / B.1 /B.2 / 
C.1 / C.2 / C.3 / D.2 / D.3 

Encontro/Debate sobre a importância da 

Leitura — Os Sentidos da Leitura  
Todas as escolas do Agrupamento 

Comunidade Escolar 

BE / Comunidade Esco-
lar / entidades externas 

Ao longo do ano letivo 

 
 

Encontros/debates sobre a 

importância da leitura. 
Organização de Encontros com 

alunos,  professores, encarrega-
dos de educação e diferentes 

personalidades ligadas à Língua 

Portuguesa — (Programa a 
Definir) 

A1 / A3 / B3 / C2 / C3 / 

D2 / D3 
LL / LM / LI /LD 

A.1 / A.2 / B.1 /B.2 / 
C.1 / C.2 / C.3 / D.2 / D.3 

Competir com os livros 
Todas as escolas do Agrupamento 

Comunidade Escolar 

BE / CMC / BM / Depar-
tamentos Curriculares 

Ao longo do ano letivo Concursos de promoção da leitu-

ra internos e participação em 
concursos externos (a definir) 

Divulgação no Jornal da Escola, 
Lista de Difusão e Blog.  

A1 / A3 / B3 / C2 / C3 / 

D2 / D3 
LL / LM / LI /LD 

A.1 / A.2 / B.1 /B.2 / 
C.1 / C.2 / C.3 / D.2 /D.3 

Manta de Retalhos VIII 

Todas as escolas do Agrupamento 
 

Comunidade Escolar 

BE / CMC / BM / Depar-
tamentos Curriculares 

Ao longo dos anos leti-

vos: 
2017-2018 

2018-2019 

Criação de um livro representati-

vo da escola, baseado em traba-
lhos dos alunos (textos e ima-

gens). O livro da escola sai de 2 
em 2 anos 

A1 / A3 / B2 /B3 / C2 / 

C3 / D2 / D3 
LL / LM / LI /LD 

A.1 / A.2 / B.1 /B.2 / 
C.1 / C.2 / C.3 / D.2 / D.3 

Concursos de Leitura 
Apuramento para o Concurso Nacional de 

Leitura 
Todas as escolas do Agrupamento 

Comunidade Escolar 

BE /Várias entidades ofi-
ciais e particulares   

CNL 1ª fase  

1º período   
 

Ao longo do ano letivo 

Dinamização de concursos de 

leitura a nível do Agrupamento 
Divulgação no Jornal da Escola, 

Lista de Difusão e Blog.  

A3 / B3 / C2 / C3 / D2 / 

D3 
LL / LM / LI /LD 

A.1 / A.2 / B.1 /B.2 / 
C.1 / C.2 / C.3 / D.2 / D.3 



Os Sentidos da Leitura — baseado nas linhas orientadoras do Projeto aLer+ 
Objetivo geral: Colocar o prazer de ler no centro dos esforços da escola envolvendo todos os elementos da comunidade escolar e articulando 
com outras escolas e entidades promotoras da leitura. 
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Atividades 

Escolas Envolvidas 

Destinatários 

Dinamizadores / 
 Colaboradores 

Calendarização Participação / Desenvolvi-

mento 

Projeto Educativo 

Referencial  
Áreas de ação do MABE 

Semana da Leitura 
Dia Mundial do Livro 

Todas as escolas do Agrupamento 

 

Comunidade Escolar 

 BE  
Todo o Agrupamento 

 

1 a 5 de Abril 
 

23 de Abril 
 

Semana da Leitura — 

Programa a definir  

 
Dia Mundial do Livro — 

Todos a ler — Programa 

a definir  

 

A1 / A3 / B3 / C2 / 

C3 / D2 / D3 
LL / LM / LI /LD 

A.1 / A.2 / B.1 /B.2 / 
C.1 / C.2 / C.3 / D.2 / 

D.3 

Amigo Invisível 
Todas as escolas do Agrupamento 

Comunidade Escolar 

BE 
Professores 

 

1º período 

Para alunos — turmas interessa-

das 
Para professores e funcionários 

A3 / B3 / C2 / C3  

LL  
B.1 /B.2 / C.1 / D.2  

Concurso Sentir a Poesia   
Todas as escolas do Agrupamento 

Comunidade Escolar 

BE 
Comunidade Escolar / 

entidades externas 

 

2º período 

Concurso de poesia para todos 

os níveis de ensino das escolas 
do agrupamento 

Desenvolvimento em 2 fases e 
espetáculo final (semana  da lei-

tura) 

A1 / A3 / B3 / C2 / 

C3 / D2 / D3 
LL / LM / LI /LD 

A.1 / A.2 / B.1 /B.2 / 
C.1 / C.2 / C.3 / D.2 / 

D.3 

Quero aprender a ler!  
A definir 

A definir 

BE 
Entidades externas 

 

Ao longo do ano 

Projeto de promoção da leitura 

e/ou supressão de dificuldades 
ao nível da leitura — tendo como 

base o projeto internacional 
READ (Reading Education Assis-

tance Dogs)  

A1 / A2 / A3 / B2 /B3 /

C1 / C2 / C3  
LL / LM / LI /LD 

A.1 / A.2 / B.1 /B.2 / 
C.1 / C.2 / C.3 / D.2 / 

D.3 

Campanha Diga/Não Diga 

Todas as escolas do Agrupamento 

Comunidade Escolar 

BE 
Departamento de línguas 

 

Ao longo do ano 

Falar e escrever bem. 

Divulgação no Jornal da Escola, 
Lista de Difusão e Blog.  

A3 / B3 / C2 / C3  

LL  
B.1 /B.2 / C.1 / D.2  

Intercâmbio de correspondência - Brasil  

Escola Sede 

Turmas do 7º ano 

BE 
Professores de Português 

das turmas 

 

Ao longo do ano 

Troca de correspondência com 

uma escola no Brasil - No âmbito 
das escolas associadas da UNES-

CO 

A1 / A2 / A3 /B3 /C3  

LL / LM / LI /LD 
A.1 / A.2 / B.1 /B.2 / 

C.1 / C.2 / C.3 / D.2   

Leitura solidária 

Todas as escolas do Agrupamento 

Comunidade Escolar 

BE / Turma a selecionar 

Ao longo do ano Projeto de solidariedade, ligado 

à leitura, com uma escola de 
expressão portuguesa, em África 

- Escolas Associadas da UNESCO 

A1 / A2 / A3 /B3 /C3  

LL / LM / LI /LD 
A.1 / A.2 / B.1 /B.2 / 

C.1 / C.2 / C.3 / D.2  



Os Sentidos da Leitura — baseado nas linhas orientadoras do Projeto aLer+ 
Objetivo geral: Colocar o prazer de ler no centro dos esforços da escola envolvendo todos os elementos da comunidade escolar e articulando 
com outras escolas e entidades promotoras da leitura. 
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Atividades 

Escolas Envolvidas 

Destinatários 

Dinamizadores / 
 Colaboradores 

Calendarização Participação / Desenvolvi-

mento 

Projeto Educativo 

Referencial  
Áreas de ação do MABE 

O livro e o filme 

Escola Sede 

Comunidade Escolar 

CRE / Departamento de 
línguas 

Ao longo do ano Visionamento de filmes e con-

versa sobre os livros que os ori-
ginaram. Divulgação no Jornal 

da Escola, Lista de Difusão e 
Blog.  

A3 / B3 / C2 / C3 / 

D2 / D3 
LL / LM / LI /LD 

A.1 / A.2 / B.1 /B.2 / 
C.1 / C.2 / C.3 / D.2 / 

D.3 

Outras atividades a definir 

 
 

 

    

     

Participação nas reuniões e atividades da 

Rede /Atividades de Formação  

Equipa CRE 

RBE / BM / BE /Outras 
entidades 

 

Ao longo do ano letivo 

 

Participação da Equipa em reu-
niões e formações  


