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Plano Anual de Actividades BE/CRE  2009/2010 

 Mês de Outubro 
Actividades Competências Dinamizadores Data Destinatários Avaliação Custo 

Previsto 
Domínio A.2  

 Recepção dos 

alunos na 

biblioteca 

 Dar a conhecer o 

espaço e as 

potencialidades da 

BE/CRE. 

 

 Sensibilizar alunos 

e 

educadores/professor

es para a utilização 

do espaço BE/CRE. 

 

 Proporcionar 

formação para 

utilizadores da 

informação. 

 

 Divulgar as 

normas de 

funcionamento da 

BE/CRE. 

 

1- Equipa e professores 

colaboradores da Biblioteca; 

 

Data a definir 

 

 

2ºciclo (5ºano) 

 Observação/Participação 

e empenho dos 

intervenientes 

  

 

15€  



   

 

 

 Envolver a 

comunidade escolar 

na frequência plena e 

autónoma deste 

espaço. 

 

 Proporcionar a 

utilização da BE 

como ocupação de 

tempos livres de 

forma autónoma e 

responsável. 

Domínio - A.1/ B/ D.1 

Dia Mundial da 

Alimentação 

 PowerPoint 

relativo ao tema 

 

 webquests 

 Incutir nos alunos 

uma alimentação 

equilibrada e 

saudável. 

 

 Promover hábitos 

de vida saudáveis. 

 

Equipa e professores 

colaboradores da biblioteca; 

Departamento de Matemática e 

Ciências Experimentais 

Semana da 

alimentação 

(12 /16 de 

Outubro) 

Comunidade 

Educativa 
 Observação/Participação 

e empenho dos 

intervenientes 

 

5€ 

Mês 

Internacional da 

biblioteca escolar 

 Marcadores de 

livros 

 PowerPoint 

relativo ao tema 

 webquest 

 Criar marcadores 

de livros; 

 Promover o gosto 

pela leitura e pela 

escrita 

Equipa e professores 

colaboradores da biblioteca; 

 

19/30 de Outubro Comunidade 

Educativa 

 

Observação/Participação 

e empenho dos 

intervenientes. 

Inquérito 

 

15€ 



   

 

 

 

Mês de Novembro 

 

Actividades Competências Dinamizadores Data Destinatários Avaliação Custo 

Previsto 

Domínio B 

São Martinho 

Participar na feira de 

S. Martinho. 

(barraca com livros e 

material escolar para 

venda) 

 

 Comemorar, viver 

e preservar as 

tradições do dia de S. 

Martinho. 

 

 Criar um ambiente 

de convívio, festa e 

amizade na escola. 

 

 Fomentar a 

sociabilização/amiza

de/partilha; 

 

 

 

 

 

 

Equipa e professores 

colaboradores da biblioteca. 

Departamento de Línguas. 

Equipa do PNL 

11 Novembro Comunidade Observação 

Participação e empenho dos 

intervenientes 

 

10€ 

Domínio A.1 

 Figura do mês 

 

Infante D. Henrique - (Departamento de Ciências Sociais e Humanas) 

 



   

 

 

Mês de Dezembro 

 

Actividades Competências Dinamizadores Data Destinatários Avaliação Custo 

Previsto 

Domínio - A.1/ B /D.1 

Natal 

 Exposição/Decora-

ção 

 

 Conto a definir 

 

 PowerPoint (sobre o 

trabalho dos alunos) 

– Disciplina E.V. 

3ºciclo 

 

 Exposição de 

postais (E.V. 3ºciclo) 

 

 

 

 

 Conviver com 

harmonia e alegria 

com colegas e 

comunidade em 

geral. 

 

 Sensibilizar para a 

celebração natalícia. 

 

 Promover a 

solidariedade, a 

partilha e o espírito 

de Natal. 

 

 Desenvolver a 

criatividade e 

imaginação dos 

alunos; 

 

  Desenvolver o 

gosto pela leitura. 

 

 Dar a conhecer 

trabalhos de alunos 

e professores. 

Equipa e professores 

colaboradores da biblioteca; 

Prof. Paulo Amaral (E.V.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semana do Natal 
(14/18 de 
Dezembro) 

Comunidade 

Educativa 

Observação/Participação e 

empenho dos intervenientes 

Registo 

Inquérito 

 

 

10€ 



   

 

 

 

 Divulgar 

trabalhos realizados 

pelos alunos. 

 

 Dar a conhecer 

as técnicas de 

expressão. 
 

 

Figura do mês – Isabel Alçada (Departamento de Línguas) 

Mês de Janeiro 
 

Actividades Competências Dinamizadores Data Destinatários Avaliação Custo 

Previsto 

Domínio – A.2 /C.1 

Dia de Reis 

 Decoração do 

espaço. 

 

 Cantinho das 

expressões. 

 

 Divulgação da 

comemoração. 

 

 Dar a conhecer 

as técnicas de 

expressão. 

 

 Divulgar 

endereços 

electrónicos sobre 

o tema. 
 

 

 

Equipa e professores 

colaboradores da biblioteca. 

 

Janeiro 4/5 

 

 Comunidade 

Educativa 

Observação/Participação e 

empenho dos intervenientes 

 

10€ 

Domínio - A.1/ B 

Figura do mês – Cirque du soleil (Departamento de Expressões). 



   

 

 

Mês de Fevereiro 

Actividades Competências Dinamizadores Data Destinatários Avaliação Custo 

Previsto 

Domínio – A.2 /C.1 

Carnaval 

 Exposição 

Divulgação da 

comemoração. 

 

 Cantinho das 

expressões. 

 

 Dar a conhecer as 

técnicas de 

expressão. 

 Divulgar 

endereços 

electrónicos sobre 

o tema. 
 

Equipa e professores 

colaboradores da biblioteca. 

Departamento de 

Expressões. 

 

 

8/12 de Fevereiro Comunidade 

Educativa 

 

Observação/Participação e 

empenho dos intervenientes 

 

 

5€ 

Domínio – A.1 

Semana dos Afectos 

(usufruir do espaço 

da biblioteca durante 

um dia) 

  

 Definidas no 

P.A.A do 

departamento 

Equipa e professores 

colaboradores; 

Professora de Educação Moral 

e Religiosa Católica 

 

A definir Comunidade 

educativa 

Observação/Participação e 

empenho dos intervenientes 

 

- 

Domínio - A.1/ B 

Figura do mês (a definir).- Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 

 

 

 



   

 

 

Mês de Março 

 

Actividades Competências Dinamizadores Data Destinatários Avaliação Custo 

Previsto 

Domínio – B 

 Encontro com um 

escritor a definir 

 

 Um conto para os 

pequenotes. (4º e 5º  ) 

 

 Agora leio eu 

(leitura na sala de 

aula/ área curricular 

não disciplinar de 

Estudo 

Acompanhado) 

……. 

 

 

 Promover o 

contacto directo 

com o escritor.  

 

 Incentivar os 

alunos para a 

leitura. 

 

 Fomentar o 

prazer da leitura. 
 

Equipa e professores 

colaboradores da biblioteca. 

Escritor 

Biblioteca Municipal  

Semana da leitura 

(1/5) 

 

Comunidade 

Escolar  

Observação/Participação e 

empenho dos intervenientes 

Registo 

10€ 

Domínio - A.1/ B/ D.1 



   

 

 

Dia do Pai 

Figura do mês 

 PowerPoint 

relativo ao dia do 

Pai (escritor que 

escreva sobre a 

“figura” Pai) 

 
 

 

 Partilhar ideias 

sobre educação e a 

transmissão de 

valores. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Equipa e professores 

colaboradores da biblioteca. 

 

 

 

 

 

 

19 de Março Comunidade 

Escolar 

Observação/Participação e 

empenho dos 

intervenientes. 

Inquérito. 

 

--------- 

Domínio - A.2/ B 

Semana da Páscoa 

Exposição/Decoração 

 Conto Especifico 

para a época. 

 

 Cantinho das 

Expressões 

 

 Divulgação de 

endereços 

electrónicos sobre o 

tema (pesquisa de 

Dinamizar o espaço da 

Biblioteca 

 Dar a conhecer 

as técnicas de 

expressão. 

 

 Seduzir para a 

leitura através de 

obras de literatura 

infantil/juvenil. 

 

 Promover a 

leitura.  

 

 Combater a 

Comunidade educativa 

Equipa e professores 

colaboradores da biblioteca. 

 

 

 

 

 

Semana da Páscoa  

22/26 de Março 

 

Comunidade 

Escolar  

Observação/Participação e 

empenho dos intervenientes 

 

10€ 



   

 

 

tradições) 
 

 

iliteracia. 

 

 Auxiliar os 

alunos em 

métodos/ técnicas 

de pesquisa e 

recolha de 

informação sobre 

as tradições da 

Páscoa. 
 

 

 

 

Mês de Abril 
Actividades Competências Dinamizadores Data Destinatários Avaliação Custo 

Previsto 

Domínio – B 

 Relatos de 
professores sobre 
leitura/livros ou ler 
pequenas histórias. 
 

 Concurso da leitura 
“O melhor leitor” 

 Canteiro dos livros 

(apoiar a actividade) 

 Motivar o gosto 

pelo livro e pela 

leitura.   

 Desenvolver a 

literacia. 

 Fomentar o gosto 

pela leitura. 

 
 Definidas no 

P.A.A do 

Departamento de 

Línguas 
 

Equipa e professores 

colaboradores da biblioteca. 

Equipa do PNL. 

Departamento de Línguas. 

Dia mundial do 

livro - dia 23 de 

Abril  

 Comunidade 

Educativa 

Observação/Participação e 

empenho dos intervenientes 

 

 

Domínio – C / D.1 



   

 

 

 Relato dinâmico 

feito por pessoa da 

comunidade, 

contando as 

vivências do 

acontecimento 

dessa época. 
 

 Promover a 

interacção com a 

comunidade local.  

 Desenvolver o 

conhecimento de 

factos da nossa 

história e feriados 

nacionais.  
 

Comunidade. 

Equipa e professores 

colaboradores da biblioteca. 

Departamento de Ciências 

Sociais e Humanas 

Comemoração 

do dia 25 de 

Abril dia 26 

5º Ano 

  

Observação/Participação e 

empenho dos intervenientes 

Inquérito. 

5€ 

Figura do mês (a definir). 

Mês de Maio 

 

Actividades Competências Dinamizadores Data Destinatários Avaliação Custo 

Previsto 

Domínio - A.1/ B/ D.1 

Dia da Mãe 

Figura do mês 

 PowerPoint 

relativo ao dia da 

Mãe (escritora que 

escreva sobre a 

“figura” Mãe) 
 

 

 

 Partilhar ideias 

sobre educação e a 

transmissão de 

valores. 
 

 

 

 

 

 

Equipa e professores 

colaboradores da biblioteca. 

Durante o mês de 

Maio 

Comunidade 

escolar 

Inquérito.  

Domínio – B 

 Encontro com  Fomentar o Equipa e professores Dia do autor Comunidade Observação/Participação e 5€ 



   

 

 

escritor português 

caso haja 

disponibilidade.   

 
 

conhecimento de 

livros e autores 

nacionais. 
 

colaboradores da biblioteca. 

Equipa do PNL. 

Departamento de Línguas. 

 

português – dia 

22 de Maio 

educativa 

 

empenho dos intervenientes 

 

Domínio – A.1/C.2 

 Articulação com o clube Saúde Escolar. 

 Organização de uma palestra com a escritora Ilda Taborda sobre sexualidade. 

Domínio – A.1/C.2 

 Atelier de 

Astronomia 

 

 Observação 

nocturna de astros 

 Produzir trabalhos 

relacionados com a 

temática. 

  Promover o 

contacto com os 

astros. 

  Envolver a 

comunidade 

educativa em 

actividades 

promovidas pela 

Biblioteca e pelo 

grupo de Físico-

química. 
 

Equipa e professores 

colaboradores da biblioteca; 

Grupo de Físico-química. 

Clubes de Astronomia 

(Possíveis parcerias com 

outras escolas) 

 

Uma sexta-feira 

a definir. 

Comunidade 

educativa 

 

Observação/Participação e 

empenho dos intervenientes 

Inqérito 

15€ 



   

 

 

Mês de Junho 

 

Actividades Competências Dinamizadores Data Destinatários Avaliação Custo 

Previsto 

Domínio – A.1/C.2 

 Realização de 

uma peça de teatro 

representada por 

um grupo de 

alunos. 

(alunos do 6ºA) 

 Desenvolver o 

gosto pela 

leitura/representa-

ção. 

 Conhecer os seus 

direitos enquanto 

criança. 

Equipa e professores 

colaboradores da biblioteca.  

Alunos do 6ºA 

Professora Isabel Fonseca 

1 de Junho A definir Observação/Participação e 

empenho dos intervenientes 

 

5€ 

Domínio – B /C.2 

 Feira do livro na 

escola sede.  

 

 

 

  
 

 Motivar o gosto 

pelo livro e pela 

leitura. 

 Facilitar o acesso 

ao livro. 

 Divulgar 

novidades 

literárias. 

 Equipa e professores 

colaboradores da biblioteca. 

Equipa PNL. 

Departamentos. 

 

 

Semana cultural - 

dias 16, 17 e 18 

de Junho 

Comunidade 

Educativa 

 

Observação/Participação e 

empenho dos intervenientes 

 

10€ 

Figura do mês (a definir). 

Actividades a desenvolver ao longo do ano lectivo 

 

Domínio – A.1 



   

 

 

Articulação com o Departamento de Matemática e Ciências Experimentais “ O problema do mês”. 

 
 Articulação com os Departamentos – Exposições de trabalhos. 

 Postais de Natal 

 Exposição de cartazes 

 Realização de trabalhos 

 
 


