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«Lemos para saber que não estamos sozinhos.» 
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Tendo em conta as medidas excecionais e temporárias relativas à situação 

epidemiológica da doença COVID-19 e de acordo com as orientações já emanadas 

pela Direção Regional de Educação, no âmbito dos documentos recomendados 

pela Direção-Geral e Regional da Saúde e a bibliografia científica de referência, 

bem como a Orientação de 8/05/2020 da DGLAB: Recomendações de Boas 

Práticas na Reabertura das bibliotecas da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, 

o espaço da Biblioteca Escolar pertencente à Escola Básica Integrada de Capelas 

contempla, no presente ano letivo, as recomendações dirigidas às instalações da 

biblioteca, de modo a: 

«• Assegurar que todo o edifício se encontra desinfetado (caso a biblioteca tenha estado encerrada durante o período de confinamento 
e de acordo com a informação disponível, será seguro retomar de imediato a sua utilização); 

• Assegurar que todos os documentos e equipamentos estão em condições de higiene de modo a poderem ser utilizados (caso os 
documentos e os equipamentos não tenham sido manuseados durante o período de confinamento, e de acordo com a informação 
disponível, é seguro retomar a sua utilização); 

• Minimizar o contacto entre os membros da equipa da biblioteca e desta com os utilizadores, procedendo-se, sempre que possível, a 
alterações na disposição do mobiliário e dos postos de trabalho, e devem ser organizados os percursos de circulação, de forma a 
garantir as regras de segurança de distanciamento físico (mínimo 2 m); 

• Reorganizar a disposição do mobiliário de forma a cumprir as regras gerais de distanciamento físico e a lotação máxima prevista 
(exemplo: cadeiras, sofás, ou computadores de forma a cumprir as regras de distanciamento físico); 

• Definir procedimentos regulares de desinfeção de maçanetas, puxadores, corrimãos, mesas e cadeiras, balcões, teclados e ratos de 
PC, bem como dos locais de atendimento; 

• Vedar o acesso, ou retirar, todos os equipamentos que não possam ser utilizados pelos utilizadores ou cuja desinfeção não seja 
possível de efetuar, por exemplo: fotocopiadoras, scanners, sofás, pufs e tapetes, computadores, consolas de jogos, máquinas de venda 
automática, equipamentos em regime de self-service, etc.; 

• Vedar o acesso, tanto quanto possível, às estantes e aos documentos, os quais devem ser manuseados e dispensados pela equipa da 
biblioteca; 

• Definir percursos de circulação diferenciados para os utilizadores e para a equipa, de forma a minimizar o seu cruzamento (se 
possível); 

• Definir percursos de circulação para os utilizadores, preferencialmente de sentido único, através de barreiras ou marcações  no 
pavimento, de forma a, se possível criar circuitos distintos de entrada e saída; 

• Equacionar, sempre que necessário, a instalação de barreiras de proteção nos locais de atendimento que permita a separação física 
entre os utilizadores e a equipa da biblioteca; 

• Disponibilizar o equipamento pessoal de proteção para os membros da equipa da biblioteca de acordo com as indicações da Direção-
Geral da Saúde; 

• Disponibilizar à entrada da biblioteca, e noutros locais, desinfetante de base alcoólica/álcool-gel, sabão para lavagem das mãos e 
toalhetes nas instalações sanitárias e noutros locais apropriados; 

• Afixar em locais visíveis ao público todas as regras básicas que devem ser respeitadas, nomeadamente as relativas à etiqueta 
respiratória e ao distanciamento físico; 

• Garantir ao pessoal de limpeza indicações claras sobre como efetuar a limpeza dos espaços e das superfícies de contacto; 

• Garantir a possibilidade de todas as portas estarem abertas, de forma a evitar o contacto com maçanetas e puxadores; 

• Assegurar a ventilação (natural) regular dos espaços da biblioteca ao longo do dia, através da abertura de portas e janelas , se 
possível, sem utilizar o ar condicionado.»1 

 

 

Assim sendo, o Plano Anual de Atividades da Biblioteca Escolar da Escola Básica 

Integrada de Capelas está, no corrente ano letivo, condicionado às atuais 

condições do contexto pandémico, priorizando o uso dos meios digitais na 

realização das atividades.  

 

 

 

 

 

 
1«Recomendações de boas práticas na reabertura das bibliotecas da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas durante a pandemia de 

COVID-19», DGLAB | DSB, Lisboa, 2020 
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A. CURRÍCULO, LITERACIA, APRENDIZAGEM. 

Problemas identificados Resultados esperados 

Reduzida prestação da BE no apoio ao 
currículo e formação para as literacias da 
informação e dos média; 
 

Integrar a pesquisa e uso de informação 
nos projetos escolares da iniciativa da BE 
ou apoiados por ela; 

Inexistência de computadores na BE, 
dada a necessidade de utilização dos 
mesmos em outros serviços da escola, 
nomeadamente, no E@D; 
 

Reaver os computadores para a zona de 
informática; 
 

Ausência de um trabalho sistemático de 
articulação entre a BE e a sala de aula; 
 

Reaver os computadores para a zona de 
informática; 

Falta de reconhecimento da BE, 
enquanto recurso complementar do 
currículo, por parte dos vários 
departamentos curriculares; 

Aumentar a utilização da biblioteca por 
parte dos docentes dos diversos 
departamentos curriculares; 
 

Reduzida frequência da Biblioteca por 
parte dos alunos do 3.º Ciclo. 
 

Aumentar a frequência da BE, por parte 
dos alunos do 3.º Ciclo. 
 

 

A1. APOIO AO CURRÍCULO E FORMAÇÃO PARA AS LITERACIAS DA 

INFORMAÇÃO E DOS MÉDIA. 

 

Ação 1: «EXPERIÊNCIAS COM LETRAS - ECL2» 
 

Objetivos: 

- Estreitar a relação entre a BE e os Departamentos Curriculares; 

- Desenvolver a literacia da informação da leitura; 

- Associar a Literatura à Ciência; 

- Dotar a Biblioteca de instrumentos que apelam à promoção da leitura e à 

experimentação científica. 

Atividade: Projeto de leitura associado à disciplina de FQ, através do qual se inicia 

uma sessão com base numa obra literária/excerto como ponto de partida para uma 

experiência científica. 

Destinatários: Alunos do 3.º Ciclo. 

Intervenientes: Docentes da disciplina de Ciências Físico-Químicas, docentes das 

disciplinas de Português e Equipa da BE. 

Avaliação: Ficha de avaliação da BECAP. 

Recursos: Kits pertencentes ao Projeto «ECL2- LC», produtos diversos, computador, 

projetor e tela. 

Calendarização: 1.º, 2.º e 3.º Períodos. 
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Ação 2: «CULTURA A POTES» 
 

Objetivos: 

- Alargar o horizonte cultural dos alunos; 

- Promover a interdisciplinaridade; 

- Configurar a BE como um espaço de novas práticas pedagógicas. 

Atividade: Jogo de interdisciplinaridade, jogado através do aplicativo Kahoot. 

Destinatários: Representantes de turma do 2º e 3º ciclos. 

Intervenientes: Equipa da BECAP. 

Avaliação: Ficha de avaliação da BECAP. 

Recursos: Tablets, telemóveis, computador, projetor e tela. 

Calendarização: 1.º, 2.º e 3.º Períodos. 

  

  

Ação 3: «O HOMEM QUE PLANTAVA ÁRVORES» 
 

Objetivos: 

- Consciencializar para importância da preservação do meio-ambiente; 

- Reconhecer a água como um elemento fundamental à vida. 

- Alertar para a relevância de proteger o planeta enquanto sítio habitável para as 

gerações futuras. 

Atividade: Projeto de leitura interdisciplinar, baseado no livro bestseller, de Jean 

Giono. 

Destinatários: Alunos do 3.º ciclo. 

Intervenientes: Equipa da BECAP, equipa da Eco-Escola, docentes da disciplina de 

Cidadania, docentes da disciplina de EMRC e professores de outras disciplinas 

envolvidas. 

Avaliação: Ficha de avaliação da BECAP. 

Recursos: Vídeo com narração completa do conto, em Francês, e legendado em 

Português (Youtube as sementeiras 18-09-2014). 

Calendarização: Ao longo do ano letivo e durante a Semana da Leitura (apresentação 

de trabalhos). 

  

  

Ação 4: «DICIONÁRIO DA QUINTA» 
 

Objetivos: 

- Divulgar informação técnica acerca das diversas espécies e produtos existentes na 

quinta pedagógica; 

- Partilhar informação de apoio ao currículo através dos meios digitais. 

Atividade: Elaboração de 9 fichas técnicas dos produtos da quinta (pesquisa online e 

redação da ficha). 

Destinatários: Alunos das turmas do EAR e comunidade educativa. 

Intervenientes: Equipa da BECAP, Eco-Escola e professor Rafael Nunes. 

Avaliação: Ficha de avaliação da BECAP. 

Recursos: Computadores e modelo da ficha técnica. 

Calendarização: Ao longo do ano letivo (outubro a junho). 
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A2. USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS E DA INTERNET 

 

Ação 1: «A INTERNET E A PESQUISA OBSESSIVA» 
 

Objetivos: 

- Sensibilizar a comunidade educativa – alunos, pais e encarregados de educação – para 

uma utilização segura da internet. 

Atividade: Visionamento do filme “Pesquisa Obsessiva” que visa dar a conhecer os 

perigos da Internet. 

Destinatários: Alunos do 3.º ciclo, pais e encarregados de educação. 

Intervenientes: Equipa da BECAP, alunos do 2.º ciclo e professores das turmas 

envolvidas. 

Avaliação: Número de participantes. 

Recursos: Filme “Pesquisa Obsessiva”, computador e projetor. 

Calendarização: 9 de fevereiro - «Dia da Internet Segura». 

 

Ação 2: «INTERNET SEGURA» 
 

Objetivos: 

- Sensibilizar a comunidade educativa - pais e encarregados de educação – para uma 

utilização segura da internet; 

- Alertar para os perigos reais e potenciais da internet; 

- Munir a comunidade educativa com ferramentas que permitem uma utilização 

esclarecida, crítica e segura da Internet, quer pelas crianças e jovens, quer pelas 

famílias. 

Atividade: Sessão sobre os perigos da Internet. 

Destinatários: Pais e Encarregados de Educação. 

Intervenientes: Equipa da BECAP e Polícia de Segurança Pública. 

Avaliação: Ficha de avaliação da BECAP. 

Recursos: Guião do filme, filme, computador e projetor 

Calendarização: 9 de fevereiro - Dia da Internet Segura. 

 

Ação 3: «DIA MUNDIAL DO LIVRO» 
 

Objetivos: 

- Reconhecer a utilidade e a importância do livro; 

- Incentivar hábitos de leitura; 

- Usar a biblioteca escolar para alcançar um maior domínio na utilização dos média, 

das ferramentas digitais e das possibilidades oferecidas por novos contextos sociais de 

aprendizagem. 

Atividade: Sessão «Um livro é um amigo» e concurso de pesquisa informática. 

Destinatários: Alunos do 5.º e 7.º anos. 
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Intervenientes: Equipa da BECAP e professora Susana Pereira. 

Avaliação: Ficha de avaliação da BECAP. 

Recursos: Sala de informática, powerpoint e fichas do concurso. 

Calendarização: 22 de abril - «Dia Mundial do Livro». 

 

 

 

Ação 4: «DIA DO AUTOR PORTUGUÊS» 
 

Objetivos: 

- Dar a conhecer aos alunos diversos autores portugueses; 

- Informar sobre a noção de autor; 

- Valorizar o trabalho e a dedicação de autores portugueses no campo da música, da 

pintura, etc. 

Atividade: Sessão “Autor é ...” e concurso de pesquisa informática. 

Destinatários: Alunos do 5.º e 7.º anos de escolaridade. 

Intervenientes: Equipa da BECAP e professor Luís Costa. 

Avaliação: Ficha de avaliação da BECAP. 

Recursos: Sala de informática, powerpoint e fichas do concurso. 

Calendarização: 22 de maio – «Dia do autor português». 

 

 

Ação 5: «YOUTUBE É FIXE!» 
 

Objetivos: 

Propor a utilização da informática ao serviço da leitura; 

Potenciar o uso da literacia digital enquanto veículo facilitador das aprendizagens. 

Atividade: Publicação de vídeos produzidos pela equipa da BE e por alunos da EBI de 

Capelas. 

Destinatários: Comunidade, em geral. 

Intervenientes: Equipa da BECAP, alunos da EBI de Capelas. 

Avaliação: Ficha de avaliação da BECAP. 

Recursos: Computador e internet. 

Calendarização: Ao longo do ano letivo. 
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B. LEITURA E LITERACIA. 

 

Problemas identificados Resultados esperados 

Ausência de uma colaboração entre os 
docentes do ensino Pré-Escolar, do 1.º 
Ciclo de ensino (nas escolas do 1.º Ciclo) 
e 3.º ciclo, nas atividades de leitura; 

Motivar os docentes do ensino Pré-
Escolar e do 1.º ciclo (das Escolas do 1.º 
ciclo) para a colaboração dos projetos na 
BE; 

Reduzida participação espontânea dos 
alunos do 3.º ciclo na requisição de livros 
e iniciativas da BE; 

Desenvolver atividades e projetos 

promotores de leitura para todos os 

níveis de ensino, em especial para o 3.º 

ciclo; 

Reduzidos recursos de leitura em 
suportes multimodais (audiolivros, etc.) 

Desenvolver atividades que permitam a 
aquisição de obras multimodais; 

Necessidade de atualização constante da 
coleção, por forma a ir ao encontro da 
comunidade escolar. 

Atualizar a coleção; 

 Aumentar o número de utentes e de 
requisições de livros em todos os ciclos 
de ensino. 

 

B1. CRIAÇÃO E PROMOÇÃO DA COMPETÊNCIA LEITORA E DOS HÁBITOS 

DE LEITURA 

 

Ação 1: «LEITOR +» 

 

Objetivos: 

- Premiar os utilizadores da biblioteca; 

- Reconhecer a biblioteca como um espaço de acolhimento; 

- Incentivar o gosto pela leitura. 

Atividade: Estatística para identificar o leitor da biblioteca com maior número de 

requisições ao longo do ano. 

Destinatários:  

Intervenientes: Equipa da BECAP 

Avaliação: Ficha de avaliação da BECAP. 

Recursos: Blocos de requisição, computador e prémios. 

Calendarização: Setembro (divulgação do premiado e entrega do prémio) e ao longo 

do ano. 

 

Ação 2: «ESTÁS CONTRATADO!» 
 

Objetivos: 

- Promover a leitura; 

- Estreitar a relação com a biblioteca escolar; 

- Consciencializar os alunos para o conceito de compromisso. 
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Atividade: Contrato de leitura, devidamente escrito e assinado com leitores da 

BECAP. O seu cumprimento até ao final do ano dá direito a um prémio. 

Destinatários: alunos do 2.º ciclo. 

Intervenientes: Equipa da BECAP 

Avaliação: Ficha de avaliação da BECAP. 

Recursos: Livros da BE, contratos imprimidos e prémios. 

Calendarização: Ao longo do ano. 

 

 

Ação 3: «TODOS JUNTOS PODEMOS LER» 
 

Objetivos: 

- Integrar os alunos com necessidades educativas especiais, na comunidade educativa, 

através da participação dos mesmos nas atividades da Semana da Leitura; 

- Acentuar o conceito de escola inclusiva; 

- Promover o gosto pela leitura; 

- Sensibilizar para a educação ambiental.  

Atividade: ECO-PAPER* - Projeto de leitura inclusiva que, neste ano letivo, será 

dedicado à temática da Semana da Leitura, ou seja, ao meio ambiente. 

Destinatários: Alunos do 2.º ciclo e alunos com necessidades educativas especiais. 

Intervenientes: - Equipa da BECAP, Docentes do Núcleo de Educação Especial 

(Filipa Ferreira e Carina Rodrigues). 

Avaliação: Ficha de avaliação da BECAP. 

Recursos: A definir. 
Calendarização: Ao longo do ano letivo/Semana da Leitura (apresentação de 

trabalhos). 

 

Ação 4: «O RECRUTA» 
 

Objetivos: 

- Promover a participação dos alunos em concursos literários; 

- Desenvolver atividades que promovam o gosto pela leitura; 

- Desenvolver a competência leitora; 

- Dotar os alunos de ferramentas que os habilitem a explorar e interpretar textos com 

maior facilidade; 

 - Desenvolver projetos de parceria com outras entidades. 

Atividade: Leitura do livro O Recruta com o objetivo de, posteriormente, os alunos 

fazerem a apresentação oral do livro nas aulas de Português e participação no 

Concurso «Recruta – CHERUB» com a realização de um questionário/lista de 

verificação de leitura. 

Destinatários: alunos do 8.º ano 

Intervenientes: Equipa da BECAP, docentes da disciplina de Português. 

Avaliação: Ficha de avaliação da BECAP. 

Recursos: Livro, computador, aplicativo Kahoot. 

Calendarização: 1.º período. 
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Ação 5: «CAÇA AO LIVRO» 
 

Objetivos: 

- Estimular a agilidade, a atenção, a concentração, o raciocínio lógico, a socialização, a 

cooperação e a estratégia.   

Atividade: Atividade em que são escondidos, em todo o recinto escolar (interior e 

exterior), 3 livros (devidamente protegidos e com um cartão com instruções), os quais 

deverão ser encontrados pelos alunos e entregues na BE. O livro é o prémio para o 

aluno que o encontrou. 

Destinatários: Alunos da EB 2,3 de Capelas. 

Intervenientes: Equipa da BECAP. 

Avaliação: Número de participantes. 

Recursos: 6 livros, micas, cartão imprimido. 

Calendarização: 1 º Período (setembro - 2ª semana de aulas) e 2º Período [28 março 

a 1 de abril – Dia Internacional do Livro Infantil (2 abril)]. 

 

Ação 6: «ESTE NATAL OFERECE UM LIVRO! – Feira do Livro Usado 
 
Objetivos: 
- Promover e valorizar o livro como produto cultural; 
- Possibilitar à comunidade educativa maior acessibilidade aos livros; 
- Incentivar a leitura. 
Atividade: Realização de uma Feira do Livro usado como incentivo ao recurso a um 
livro como prenda de Natal (alusão à tradição islandesa). 
Destinatários: Alunos, comunidade educativa, pais e encarregados de educação. 
Intervenientes: Equipa da BECAP. 
Avaliação: Número de inscrições. 

Recursos: Livros usados, bancada e decoração natalícia. 
Calendarização: Mês de dezembro. 

 

B2. ATIVIDADES E PROJETOS DE TREINO E MELHORIA DAS 

CAPACIDADES ASSOCIADAS À LEITURA 

 

Ação 1: «HISTÓRIAS ÀS COSTAS» 
 
Objetivos: 
- Promover o gosto pela leitura no ensino Pré-Escolar; 
- Fomentar o contacto com os livros; 
- Dotar as escolas do ensino Pré-Escolar com livros atuais e de interesse para os 
alunos. 
Atividade: Projeto de incentivo à leitura que consiste na circulação rotativa de uma 
mochila infantil com livros destinados ao Pré-Escolar. 
Destinatários: Alunos do Pré-Escolar. 
Intervenientes: Equipa da BECAP e educadores da infância. 
Avaliação: Feedback dos docentes do ensino pré-escolar. 

Recursos: Mochilas e livros. 
Calendarização: Ao longo do ano. 
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Ação 2: «ARCA DAS HISTÓRIAS» 
 
Objetivos: 
- Promover a construção de uma identidade social e cultural; 
- Estimular a criatividade e a memória; 
- Desenvolver o pensamento hipotético, o raciocínio lógico, o pensamento divergente 
ou convergente e as relações espaciais e temporais; 
- Expandir o vocabulário;  
- Aumentar a capacidade de ouvir e de estar atento; 
- Promover o reconto oral. 
Atividade: Projeto de incentivo à leitura que consiste numa sessão mensal de narração 
de histórias por parte das docentes Patrícia Bettencourt e Raquel Félix, da equipa da 
BE e professoras de Teatro, encarnando as personagens de 2 agricultoras/jardineiras, 
às turmas do 4.º ano da EB2,3 de Capelas. Após a sessão, os alunos trabalham a história 
na sala de aula com as professoras titulares, através do texto imprimido e de fichas de 
compreensão diversas (perguntas, esquemas, crucigramas, desenhos, etc.). 
Destinatários: Alunos do 4.º ano da Escola EB 2,3 de Capelas. 
Intervenientes: Equipa da BECAP (profs. Patrícia Bettencourt e Raquel Félix) e 
Professoras Helena Sousa e Lúcia Mota. 
Avaliação: Participação dos alunos e ficha de avaliação da BECAP. 

Recursos: Adereços diversos, textos imprimidos e fichas imprimidas. 
Calendarização: Ao longo do ano. 

 

Ação 3: «PALAVRAS COM HISTÓRIA» 
 
Objetivos: 
- Promover o gosto pela leitura e pela escrita; 
- Promover e valorizar a criatividade e a imaginação através da escrita. 
- Desenvolver o gosto pelos valores da identidade, da cultura e da língua portuguesa. 
Atividade: Concurso de escrita, subordinado a um tema anual, promovido pela RRBE. 
Destinatários: Alunos da EBI de Capelas. 
Intervenientes: Equipa da BECAP e RRBE. 
Avaliação: Número de participantes inscritos.  

Recursos: Fichas de inscrição e folhas de texto imprimidas. 
Calendarização: Data a definir pela RRBE. 

 

Ação 4: «PEDRAS DO CALHAU» 
 

Objetivos: 

- Produzir recursos educativos no âmbito da leitura e da Matemática; 

- Fomentar o desenvolvimento da criatividade e imaginação dos alunos; 

- Desenvolver o pensamento abstrato; 

- Fomentar o desenvolvimento e a desenvoltura na Expressão Oral (domínio em 

destaque no Plano de Ação Estratégica 2019-2020, do ProSucesso), desde tenra idade. 

Atividade: Projeto de incentivo à leitura que consiste na construção e reconto de 

histórias criadas pelas crianças a partir de pedrinhas do calhau pintadas com desenhos 

diversos, os quais permitem a elaboração de histórias variadas, consoante a 
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organização das pedrinhas. Existem, igualmente, conjuntos relacionados com a 

Matemática, para promover o cálculo mental de forma lúdica. 

Destinatários: Alunos da EBI de Capelas. 

Intervenientes: Equipa da BECAP e RRBE. 

Avaliação: Resposta dos docentes e alunos envolvidos no projeto. 

Recursos: Saco com pedras pintadas. 

Calendarização: Ao longo do ano. 
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C. PROJETOS, PARCERIAS E ATIVIDADES LIVRES DE ABERTURA À 

COMUNIDADE. 

Problemas identificados Resultados esperados 

Articulação com entidades locais e 
municipais os programas ou atividades 
da biblioteca escolar; 

Aumentar a participação e o 
envolvimento de entidades locais nos 
assuntos escolares; 

Motivação de pais e Encarregados de 
Educação na participação em iniciativas e 
atividades da biblioteca; 

Envolver os pais e EE na promoção da 

cultura escolar, através de ações 

conjuntas; 

Colaboração entre a escola sede e as 
escolas afetas à unidade orgânica. 

Valorizar programas e atividades 
culturais da cultura local. 

Criação de parcerias que enriqueçam e 
complementem o trabalho da Biblioteca 

Ampliar o número de parcerias com a 

Biblioteca. 

 

C1. DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM OUTRAS ESCOLAS E 

BIBLIOTECAS 

Ação 1: «NOVAS ROTAS, NOVO NINHO» 
 

Objetivos: 

- Construir redes de relações profícuas; 

- Estabelecer parcerias que projetem a escola na comunidade. 

Atividade: Participação no Plano Cultural da escola.  

Destinatários: Alunos das escolas do 1.º ciclo da EBI de Capelas. 

Intervenientes: Equipa da BECAP, professores do DEVT, Centro de Formação da 

BECAP. 

Avaliação: Resposta dos docentes e alunos envolvidos no projeto. 

Recursos: A definir. 

Calendarização: Projeto bi-anual. 

 

Ação 2: «PASSE PARA A BESEC!» 
 
Objetivos: 
- Estimular o conhecimento cultural; 
- Promover a interdisciplinaridade; 
- Conhecer novas realidades, dentro do contexto educativo. 
Atividade: Visita às Bibliotecas Escolares das escolas secundárias para onde segue a 
maioria dos alunos da EBI de Capelas quando terminam o 9.º ano, nomeadamente a 
ESDR e a ESAQ. 
Destinatários: Alunos do 9.º ano de escolaridade. 

Intervenientes: Equipa da BECAP, BE ESDR (Coord. Isaura Pereira), BE ESAQ 

(Coord. João Leitão), DT e professores para acompanhamento. 
Avaliação: 

Recursos: Transporte e autorizações para visita de estudo. 
Calendarização: 2.º período. 
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Ação 3: «MAKE-A-WISH» 
 

Objetivos: 

- Construir redes de relações profícuas com entidades externas à escola; 

- Estabelecer parcerias que projetem a escola na comunidade; 

- Promover o espírito de solidariedade e partilha. 

Atividade: Atividade solidária que consiste na venda de estrelas de Natal Make-a-

Wish. 

Destinatários: Comunidade em geral. 

Intervenientes: BECAP, profs. de Cidadania do Desenvolvimento e alunos do 8.ºano. 

Avaliação: Número de estrelas vendidas e inquérito de satisfação às turmas. 

Recursos: Estrelas Make-a-Wish. 

Calendarização: Novembro e Dezembro. 

 

C2. ENVOLVIMENTO E MOBILIZAÇÃO DOS PAIS E EE E FAMÍLIAS 

Ação 1: «PESQUISA OBSSESSIVA» 
 

Objetivos: 

- Sensibilizar a comunidade educativa – alunos, pais e encarregados de educação – para 

uma utilização segura da internet; 

- Alertar para os perigos reais e potenciais da internet. 

Atividade: Visionamento do filme “Pesquisa Obsessiva”, que visa dar a conhecer os 

perigos da Internet. 

Destinatários: Alunos do 3.º ciclo.,  

Intervenientes: Equipa da BECAP. 

Avaliação: Ficha de avaliação da BECAP. 

Recursos: Filme “Pesquisa Obsessiva, computador e projetor. 

Calendarização: 9 de fevereiro (4ª feira) – Dia da Internet Segura. 

 

Ação 2: «INTERNET SEGURA» 
 

Objetivos: 

- Sensibilizar a comunidade educativa - pais e encarregados de educação – para uma 

utilização segura da internet; 

- Alertar para os perigos reais e potenciais da internet; 

- Munir a comunidade educativa com ferramentas que permitem uma utilização 

esclarecida, crítica e segura da Internet, quer pelas crianças e jovens, quer pelas 

famílias. 

Atividade: Sessão sobre os perigos da Internet. 

Destinatários: Pais e Encarregados de Educação. 

Intervenientes: Equipa da BECAP, Polícia de Segurança Pública («Escola Segura») 

Avaliação: Número de participantes. 

Recursos: Filme “Pesquisa Obsessiva, computador e projetor. 

Calendarização: 9 de fevereiro (4ª feira) – «Dia da Internet Segura». 
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D. GESTÃO DA BIBLIOTECA ESCOLAR. 

 

Problemas identificados Resultados esperados 

Escassez de espaços de leitura nas 
escolas do ensino pré-escolar e 1.º ciclo 
para a criação de espaços de leitura; 

Tentar encontrar soluções alternativas 
para a criação de espaços de leitura nas 
escolas do ensino pré-escolar e 1.º ciclo; 

Limitação de espaço para a divisão da 
biblioteca em zonas necessárias (leitura, 
informática, etc.); 

Melhorar a oferta de espaços; tempos e 

oportunidades para o desenvolvimento 

de atividades de leitura; pesquisa e 

estudo com alunos, o que será 

solucionado aquando da transição para o 

espaço definitivo da biblioteca; 

Escassez de estantes para albergar todo 
o acervo da biblioteca; 

Valorizar a biblioteca, enquanto 
instrumento de apoio à aquisição das 
principais literacias; na progressão das 
aprendizagens e do sucesso escolar. 

 

D1. RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS ADEQUADOS ÀS 

NECESSIDADES DE GESTÃO, FUNCIONAMENTO E DINAMIZAÇÃO DA BE 

Ação 1: «ESTAGIAR T» 
 
Objetivos: 
- Participar em programas de parceria com entidades exteriores à escola; 
- Permitir que a biblioteca seja um espaço de acolhimento, de aprendizagens e de apoio 
a novas experiências profissionais. 
Atividade: Integração de um estagiário na BECAP. 
Destinatários: Alunos dos programas “Estagiar T”, “Estagiar L”, etc. 
Intervenientes: DRE e CE 
Avaliação: Resposta dos alunos envolvidos.  

Recursos: A definir. 
Calendarização: Ao longo do ano (duração de seis meses, sensivelmente). 

 

Ação 2: «FORMAÇÃO “RESTAURA-ME!”» 
 
Objetivos: 
- Partilhar experiências de ensino e aprendizagem; 
- Estudar as bases de encadernação, por forma a permitir a conservação de livros; 
- Preservar o património cultural da escola; 
- Capacitar os membros da equipa da biblioteca de ferramentas que permitam o 
tratamento de documentos afetados pela corrosão. 
Atividade: Ação de Formação sobre restauro de livros. 
Destinatários: Pessoal docente e pessoal não docente. 
Intervenientes: Prof. Manuel António Leite, equipa da BECAP, entidade Formadora 
da EBI de Capelas e outras escolas. 
Avaliação: Ficha de avaliação do Centro de Formação da EBI de Capelas. 

Recursos: A definir pelo formador. 
Calendarização: Número de participantes e avaliação da formação. 
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Ação 3: «EXPERIENCIAR A BECAP» 
 
Objetivos: 
- Participar em programas de parceria com entidades exteriores à escola; 
- Permitir que a biblioteca seja um espaço de acolhimento, de aprendizagens e de apoio 
a novas experiências profissionais. 
. 
Atividade: Integração de jovens licenciados em Ensino Básico e antigos alunos da 
EBI de Capelas em atividades e projetos da BECAP ligados ao Pré-Escolar e 1.º Ciclo, 
em regime de voluntariado no intervalo de tempo que antecede a sua candidatura ao 
Estagiar L, em janeiro, ou em estágio integrado no mestrado., pela Universidade dos 
Açores. 
Destinatários: Alunos do 1.º ciclo da EBI de Capelas 
Intervenientes: Escolas do 1.ºCiclo, alunos do Curso de Ensino Básico da Universidade dos 

Açores, ex-alunos da EBI de Capelas, BECAP, Conselho Executivo e Universidade dos 
Açores. 
Avaliação: Resposta dos alunos envolvidos. 

Recursos: A definir. 
Calendarização: Ao longo do ano. 
 
Ação 5 - «FÓLIO EDUCA – Festival Literário Internacional de Óbidos»   
Objetivos:  

- Promover a atualização de conhecimentos; 

- Proporcionar a participação da equipa da biblioteca escolar em atividades culturais e 

literárias; 

Atividade: Participação no Festival Literário Internacional de Óbidos 

Intervenientes: Coordenadoras da BE. 

Destinatários: Coordenadoras da BE (Patrícia Bettencourt e Raquel Félix) 

Avaliação: Feedback dos envolvidos. 

Recursos: Fundo pessoal. 

Calendarização: 16 a 20 de outubro de 2019. 

 

D2. INTEGRAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA BE NA ESCOLA  

Ação 1: SEMANA DA LEITURA - «HOME GREEN HOME»* 
 
Objetivos: 
- Celebrar a leitura através de atividades diversas e criativas; 
- Dinamizar a escola, estimulando dinâmicas que evidenciem ambientes em que a 
leitura e os livros estejam presentes; 
- Proporcionar a participação dos mais variados membros da comunidade educativa; 
- Estreitar laços com a comunidade educativa. 
Atividade: Semana de atividades diversas subordinada ao tema «Home Green Home», 
ou seja, ao meio ambiente. 
Calendarização: 30 de maio a 3 de junho. 
 

*A semana da leitura possui uma planificação própria, anexa a este documento.  
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Ação 2: CANDIDATURA DA BECAP À INTEGRAÇÃO NA RRBE 
 
Objetivos: 
- Melhorar a organização e a gestão da biblioteca; 
- Reconhecer a Biblioteca com um espaço em constante evolução; 
Atividade: Candidatura da BECAP ao Programa Rede Regional de Bibliotecas 
Escolares dos Açores que “(...) visa melhorar o desenvolvimento das bibliotecas dos 
estabelecimentos de ensino público da Região, proporcionando-lhes a oportunidade de 
formação dos recursos humanos e dotando-as de mais recursos materiais.”  Este 
Programa pretende ainda “facultar orientações em domínios essenciais, tais como a 
organização e a gestão das bibliotecas escolares, a aplicação das regras de instalação 
das bibliotecas escolares e do modelo de avaliação.” (RRBE - Rede Regional de 
Bibliotecas Escolares (azores.gov.pt)) 
Destinatários: Biblioteca Escolar. 
Intervenientes: Equipa da BECAP e RRBE. 
Avaliação: Resultado da candidatura. 

Recursos: Modelo de candidatura. 
Calendarização: Mês de maio. 

 

Ação 3: TRANSIÇÃO DA BE PARA O ESPAÇO DEFINITIVO 
 

Objetivos: 

- Otimizar o espaço da biblioteca, por forma a dar resposta às necessidades dos seus 

utilizadores. 

Atividade: Transição de todo o equipamento, mobiliário e acervo da BECAP para o 

seu espaço definitivo, localizado no edifício em atual remodelação. Esta transição 

permitirá que a BECAP, com melhores condições físicas, possa desenvolver o seu 

trabalho de forma a valorizar-se, cada vez mais, na escola. 

Destinatários: Utentes da biblioteca escolar. 

Intervenientes: BECAP 

Avaliação: Produto final. 

Recursos: Equipamento diverso e acervo documental completo, pessoal não docente.  

Calendarização: Após o término da requalificação do espaço escolar. 

 

Ação 4: «DECORAÇÕES TEMÁTICAS» 
 

Objetivos: 

- Comemorar determinadas épocas festivas; 

- Reconhecer a importância de acolher os utilizadores da biblioteca, de modo 

convidativo, no espaço da BE; 

- Estreitar a relação entre a BE e outros. 

Atividade: Decorações temáticas coincidentes com datas comemorativas ou datas 

festivas. 

Destinatários: Comunidade escolar da EBI de Capelas. 

Intervenientes: Equipa da BECAP. 

Avaliação: Reação dos utilizadores da biblioteca. 

Recursos: A definir. 

Calendarização: Natal, Dia dos Namorados, etc. 
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D3. DESENVOLVIMENTO, ORGANIZAÇÃO, DIFUSÃO E USO DA COLEÇÃO 

 

Ação 1: «ENCONTRO ÀS CEGAS» 
 
Objetivos: 
- Propor práticas de leitura que proporcionem determinadas interpretações do texto; 
- Promover o gosto pela leitura; 
Atividade: Exposição de livros “escondidos” em embrulhos, contendo apenas 
determinadas informações em relação aos mesmos, sem nunca mencionar o título, por 
forma a criar curiosidade e, consequente, requisição das obras. 
Destinatários: Alunos, pessoal docente e não docente. 
Intervenientes: Equipa da BECAP. 
Avaliação: Número de requisições. 

Recursos: Livros, papel pardo, cordel e marcador. 
Calendarização: Mês de setembro. 

 

 

Ação 2: «LIVROS PARA TODAS AS OCASIÕES» 
 
Objetivos: 
- Dar a conhecer o acervo documental da BE; 
- Reconhecer a função terapêutica da leitura; 
- Agrupar livros segundo temáticas (amor, amizade, luto, solidão, etc.); 
- Reconhecer a leitura como forma de autoconhecimento. 
. 
Atividade: Exposição de livros de acordo com uma determinada temática, 
diversificando-a o mais possível, por exemplo, livros de capa azul; livros para chorar, 
livros de viagens; livros divertidos, etc. 
Destinatários: Utilizadores da BE. 
Intervenientes: Equipa da BECAP. 
Avaliação: Número de requisições. 

Recursos: Livros, estante e adereços. 
Calendarização: Ao longo do ano. 

  

Ação 3: «DE SEGUNDA A SEXTA!» 
 
Objetivos: 
- Divulgar o acervo da biblioteca escolar. 
- Promover o uso das ferramentas digitais; 
- Propor a utilização da informática ao serviço da leitura. 
Atividade: Partilha semanal de um livro do acervo da BECAP, no Facebook e 
Instagram da biblioteca. 
Destinatários: Comunidade, em geral. 
Intervenientes: Equipa da BECAP. 
Avaliação: Número de “gostos” nas páginas de facebook e instagram da BE. 

Recursos: Internet e computador. 
Calendarização: Ao longo do ano. 
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