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                 PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – ANO LETIVO 2021-2022 

Bibliotecas Escolares do Agrupamento de Escolas de Santa Bárbara - Fânzeres 

Atividades Descrição Sumária Dinamizadores Público-alvo 
Colaboradore

s 
Data 

provável 
Objetivos específicos (Departamento) 

Eixos do 
Projeto 

Educativo 
 

Estimativa 
Orçamental 

1 2 3 4 

Escola 21/23. A 

Ler Mais 

Ler com mais 
livros: Projetos 

de leitura 

A atividade implica a 
concretização de projetos de 
leitura ligados ao 
conhecimento de obras 
literárias que impliquem a 
utilização de recursos 
educativos da Biblioteca: 
seleção e requisição de 
obras literárias na biblioteca; 
concretização de pequenos 
projetos de leitura relativos 
ao conhecimento dos 
autores e das obras 
selecionadas. 

 

Biblioteca da 
Escola 

(Fânzeres; Bela 
Vista; Montezelo) 

Alunos do 1.º 
e 3.º ciclo 

Docentes 
titulares de 

turma (1.º ciclo); 
docentes de 

Português (3.º 
ciclo) 

Ao longo do 
ano letivo 

- Aumentar o gosto pela leitura de textos de 
diferentes géneros e tipologias. 
 - Aperfeiçoar as competências leitoras em 
múltiplos suportes. - Promover o contacto 
com diferentes realidades, despertando a 
curiosidade sobre o mundo.  
- Estimular o pensamento crítico e a 
participação cívica.  
- Desenvolver a fruição estética do texto 
literário. 

X X   Sem custos 

Conhecer a 
Biblioteca da 

escola 
 

 

A ação educativa consiste 
na concretização de 
iniciativas de formação de 
utilizadores dos serviços e 
recursos educativos da 
Biblioteca escolar, no âmbito 
da concretização de 
trabalhos de pesquisa de 
informação. 

Biblioteca da 
Escola 

(Fânzeres) 

Alunos das 
turmas dos 2.º 
e 3.º ciclos do 
Ensino Básico 

 

Área curricular 
de Cidadania e 
Desenvolviment

o; 
Departamento 
de Ciências 

Sociais e 
Humanas 

1.º período de 
atividades 

letivas 

. Favorecer a formação de alunos no âmbito 
dos domínios de ação educativa da 
Biblioteca da Escola e do conhecimento do 
seu modelo de organização e 
funcionamento. 
. Disponibilizar informações relativas às 
regras fundamentais de concretização de 
trabalhos de pesquisa de informação, tendo 
por base os recursos disponibilizados pelos 
serviços da Biblioteca da Escola. 

 

X X   Sem custos 

Escola 21/23. A 

Ler Mais 

Diários de 
Escrita: Ver, 

Ouvir e Contar 
Histórias 

A atividade implica a 
concretização de iniciativas 
de escrita criativa no 
contexto do 
desenvolvimento de 
Domínios de Autonomia 
Curricular ligada à 
compreensão da obra 
musical “Pedro e o Lobo” da 
autoria de Sergei Prokofiev.  

Bibliotecas 
escolares do 
Agrupamento 

(Fânzeres; Bela 
Vista) 

Alunos ligados 
ao projeto 

“Porto Seguro” 
– 3.º ano de 

escolaridade; 
Alunos das 

turmas do 9.º 
ano 

Docentes do 9.º 
anos dos 

departamentos 
de Línguas, 

Ciências Sociais 
e Humanas e de 

Expressões 
Oficina “Porto 

Seguro”; 
docentes de 

Ao longo do 
ano letivo 

- Melhorar a expressão escrita e o domínio 
da língua portuguesa;  
- Fomentar o gosto pela escrita;  
- Desenvolver o pensamento crítico;  
- Levar os alunos a assumirem-se como 

“autores”, promovendo uma atitude reflexiva 

sobre o processo de escrita 

X X   Sem custos 
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 Português (9.º 
ano) 

 
Escola 21/23. A 

Ler Mais 

Diários de 
escrita: 

Percursos  de 
Escrita na 

Biblioteca da 
Escola 

 

 

A ação educativa consiste 
no desenvolvimento de 
iniciativas de leitura, 
pesquisa de informação e 
criação de textos na 
Biblioteca da Escola em 
colaboração com a Oficina 
“Roteiros de Escrita”. 

Bibliotecas do 
Agrupamento 

(Fânzeres) 

Alunos dos 
1.º, 2.º ciclos 

do Ensino 
Básico 

Equipas de 
trabalho da 

Oficina “Roteiros 
de Escrita”  

Ao longo do 
ano letivo 

. Favorecer a formação dos alunos no 
âmbito da literacia da leitura contribuindo 
para a dinamização de atividades de 
pesquisa de informação. 
. Contribuir para o desenvolvimento de 
técnicas de escrita criativa. 
. Desenvolver o espírito crítico. 
. Participar em iniciativas de escrita criativa 

promovidas por entidades externas. 

X X   Sem custos 

 

Escola 21/23. 

Recuperar com 
Artes e 

Humanidades: 
Plano Nacional 

de Cinema 
 

 

A ação educativa implica a 
concretização de iniciativas 
em contexto curricular 
ligadas à promoção do 
cinema como meio 
educativo. 

 

Bibliotecas 
escolares do 
Agrupamento 

(Fânzeres, Bela 
Vista) 

 

Alunos de 
Educação Pré-
Escolar e dos 
1.º, 2.º e 3.º 

Ciclos do 
Ensino Básico 

 

Departamentos 
de Educação 

Pré-escolar e do 
1º ciclo e de 
Expressões. 

Ao longo do 
ano letivo 

. Divulgar obras cinematográficas nacionais;  

. Formar públicos escolares para o cinema, 
garantindo-lhes os instrumentos básicos de 
«leitura» e compreensão de obras 
cinematográficas e audiovisuais; 
. Valorizar o cinema enquanto arte junto das 

escolas e respetivas comunidades 

educativas. 

X X   Sem custos 

Livros para 
descobrir na 
Biblioteca da 

Escola 
 

 

 
A ação educativa consiste 
no desenvolvimento, nas 
Bibliotecas Escolares do 
Agrupamento, de atividades 
relativas à formação de 
utilizadores dos seus 
serviços e recursos 
educativos.   

 
 

 

Bibliotecas 
escolares do  
Agrupamento 

Fânzeres, Bela 
Vista e Montezelo) 
Escola Básica de 

Alvarinha 

Alunos das 
turmas de 

Educação Pré-
Escolar e do 

Ensino Básico 

Departamentos 
de Educação 

Pré-escolar e do 
1º ciclo,  de 

Línguas e de 
Ciências Sociais 

e Humanas; 
Projeto de 

flexibilização 
curricular 

1.º e 2.º 
períodos de 
atividades 

letivas 

 
. Contribuir para a melhoria das 
aprendizagens, formando os alunos no 
âmbito da utilização das Bibliotecas 
Escolares do Agrupamento. 
. Criar condições para o conhecimento das 
Bibliotecas Escolares do Agrupamento, 
enquanto espaços e serviços de educação 
e cultura. 
. Fomentar o interesse pelo livro, a leitura e 
a escrita.  

 

X X   Sem custos 
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A Biblioteca e os 
Média: Projeto 

mochila.com.net 
 

 

 

 

A ação educativa tem por 
intenção desenvolver a 
concretização de atividades 
ligadas à utilização dos 
média, no contexto da 
dinamização do Clube 
mochila.com.net 

Biblioteca da 
Escola 

(Fânzeres) 

Alunos dos 2º 
e 3º ciclos do 
Ensino Básico 

 

Departamentos 
de Ciências 

Sociais e 
Humanas, de 
Línguas e de 
Expressões 

Ao longo do 
ano letivo 

. Criar condições para a utilização dos 
média em contexto escolar, no âmbito da 
dinamização do Clube “mochila.com.net”.   
. Desenvolver a literacia dos média. 

 

X X   Sem custos 

Fazer em Rede 

A iniciativa implica a 
divulgação no sistema de 
informação da Rede de 
Bibliotecas Escolares, de 
iniciativas curriculares de 
caráter inovador levadas a 
efeito na escola / 
agrupamento. 

Biblioteca da 
Escola 

(Fânzeres) 

Alunos dos 2º 
e 3º ciclos do 
Ensino Básico 

 

Departamentos 
de Ciências 

Sociais e 
Humanas, de 
Línguas e de 
Expressões 

Ao longo do 
ano letivo 

. Desenvolver competências nos alunos na 
área da literacia mediática. 
. Articular o desenvolvimento da literacia 
mediática com outras modalidades de 
literacia. 
. Divulgar no sistema de informação da 
Rede de Bilbiotecas Escolares atividades 
curriculares de caráter inovador. 
 

X X   Sem custos 

 
Concurso 

Nacional de 
Leitura 

 

A ação educativa promove a 
implementação das 
orientações do regulamento 
do Concurso Nacional de 
Leitura, favorecendo a 
participação dos alunos que 
mais se destacaram nas 
provas escrita e de leitura 
levadas a efeito na escola, 
nas etapas subsequentes do 
concurso.  
 

Bibliotecas 
escolares do 
Agrupamento 

(Fânzeres, Bela 
Vista e Montezelo) 

 

Alunos dos 
1.º, 2.º e 3.º  

ciclos do 
Ensino Básico 

 

Departamentos 
de Educação 
Pré-escolar e do 
1º Ciclo do 
Ensino Básico, e 
de Línguas  

1.º e 2.º 
períodos de 
atividades 

letivas  
 

. Promover a participação da escola / 
agrupamento na dinâmica de concretização 
do Concurso Nacional de Leitura.  
. Contribuir para a implementação do 
Projeto A Ler Mais na escola / 
agrupamento. 
. Favorecer o desenvolvimento de hábitos 
de leitura nos alunos dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos 
do Ensino Básico. 
 

X X   Sem custos 

 
 
 
 
 

Semana 
Concelhia da 

Leitura 
 
 
 
 
 
 
 

A ação educativa, 
promovida pela Rede de 
Bibliotecas Escolares, pela 
Biblioteca Municipal de 
Gondomar e pela Câmara 
Municipal de Gondomar, a 
nível concelhio, consiste na 
concretização de atividades 
de natureza curricular 
ligadas ao fomento da 
leitura, dirigidas aos alunos 
da Educação Pré-Escolar e 
do Ensino Básico do 
Agrupamento. 
 

Bibliotecas 
escolares do 
Agrupamento 

(Fânzeres, Bela 
Vista e Montezelo) 

 

Alunos da 
Educação Pré-

escolar e do 
1º, 2º e 3º 
Ciclo do 

Ensino Básico 

Departamentos 
de Educação 
Pré-escolar e do 
1º Ciclo do 
Ensino Básico, e 
de Línguas 

2º período de 
atividades 
letivas 

 
. Participar no desenvolvimento de 
iniciativas de caráter nacional e concelhio 
ligadas ao fomento da literacia da leitura. 
. Contribuir para a implementação, no 
agrupamento, das orientações educativas 
inerentes à Semana Concelhia da Leitura. 
. Favorecer o desenvolvimento da 
competência da leitura no âmbito da 
concretização de atividades de natureza 
curricular levadas a efeito nas escolas do 
agrupamento. 
. Promover o interesse pela leitura e pela 
escrita. 
. Favorecer a educação literária. 

X X   Sem custos 
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. Promover o desenvolvimento do Projeto A 
Ler Mais na escola / agrupamento.  
 
 

10 minutos a ler 
 
 
 

A ação educativa consiste 
na colaboração com o Clube 
Ciência Viva no âmbito da 
dinamização do concurso de  
escrita criativa e de 
ilustração intitulado 
“Conhece o jardim da tua 
escola”. 
 
 
 

Biblioteca da 
Escola (Fânzeres) 

Alunos do 
Ensino Básico 

Departamentos 
de Ciências 

Exatas e 
Físicas, de 

Línguas e de 
Educação Pré-
Escolar e do 1.º 
ciclo do Ensino 
Básico; Clube 
Ciência Viva. 

Ao longo do 
ano letivo 

. Favorecer a aquisição do interesse pelo 
livro, desenvolvendo hábitos de leitura e 
escrita; 
. Contribuir para a compreensão da 
informação escrita, de modo a tornar 
possível a construção de sentidos diversos 
a partir de leituras efetuadas em diferentes 
formatos e linguagens;  
. Dinamizar atividades passíveis de 
contribuírem para a formação dos alunos no 
âmbito da educação científica e literária. 
. Fomentar a escrita criativa. 

X X   Sem custos 

Escola 21/23. A 

Ler Mais 

Escola a ler: 
Imprevistos de 

leitura 
 
 

 
A ação educativa consiste 
na dinamização de 
atividades de leitura de 
textos literários em contexto 
de sala de aula e de uma 
forma autónoma, sendo 
promovidas atividades de 
compreensão dos seus 
conteúdos através da 
utilização de recursos 
educativos digitais e de 
iniciativas de caráter lúdico 
dinamizadas na Biblioteca 
da Escola  
 

Bibliotecas 
escolares do 
Agrupamento 

(Fânzeres, Bela 
Vista e Montezelo) 

 

Alunos dos 
1.º, 2.º ciclos 

do Ensino 
Básico 

Departamentos 
de Educação 
Pré-Escolar e do 
1.º ciclo do 
Ensino Básico e 
de Línguas 

1.º, 2.º e 3.º 
períodos de 
atividades 
letivas 

. Incrementar o gosto e hábitos de leitura. 

. Valorizar a integração da leitura na vida 
pessoal e escolar dos alunos. 
. Concretizar atividades favoráveis à 
consolidação da fluência e compreensão 
leitoras. 
. Favorecer a utilização dos recursos 
documentais e dos equipamentos 
eletrónicos da Biblioteca da Escola. 
. Concretizar atividades ligadas à 
compreensão de textos literários e à 
reflexão acerca dos seus conteúdos.  

 
 

X X   Sem custos 

Escola 21/23. A 

Ler Mais 

Diários de 
escrita: [Re]ler 

com a Biblioteca 

O projeto implica a 
dinamização de atividades 
de compreensão de textos 
literários considerados de 
leitura obrigatório de modo a 
serem supridas dificuldades 
estruturais de leitura e 
compreensão nos alunos da 
escola / agrupamento.  

Bibliotecas 
escolares do 
Agrupamento 

(Fânzeres, Bela 
Vista) 

 

Alunos dos 
1.º, 3.º ciclos 

do Ensino 
Básico 

Departamentos 
de Educação 

Pré-Escolar e do 
1.º ciclo do 

Ensino Básico e 
de Línguas 

1.º, 2.º e 3.º 
períodos de 
atividades 

letivas 

- Elaboração de mapas 
conceptuais/esquemas partindo para a 
produção de resumos ou textos 
relacionados com as obras estudadas.  
- Compreensão de obras literárias com 
progressiva autonomia no hábito de leitura 
e de apreciação estética de textos literários;  
- Concretização de dinâmicas de escrita 
que favoreçam a elaboração de resumos, 
sínteses, textos de expressão de 
conhecimentos e ideias, de modo a serem 
partilhadas opiniões, narrativas, e 
construídos textos dramáticos. 
 

X X   Sem custos 
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Concursos: 
Escrita criativa 

 

A ação educativa consiste 
na elaboração, por alunos 
da escola / agrupamento, 
dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos do 
Ensino Básico, de trabalhos 
escritos ilustrados, 
destinados a concursos 
diversos.  

 

Bibliotecas 
escolares do 
Agrupamento 

(Fânzeres, Bela 
Vista e Montezelo) 

 

Alunos dos 1º, 
2.º e 3.º  ciclos 

do Ensino 
Básico 

 

Departamentos 
de Educação 

Pré-Escolar e do 
1.º ciclo do 

Ensino Básico e  
de Línguas 

2.º e 3.º 
períodos de 
atividades 

letivas 

. Contribuir para a participação da escola / 
agrupamento em concursos promovidos a 
nível concelhio e nacional.  
. Contribuir para a implementação do 
Projeto A Ler Mais na escola / 
agrupamento.  
. Favorecer o desenvolvimento, nos alunos, 

de aptidões ligadas à expressão escrita no 

domínio da narrativa, da expressão poética 

ou dramática, bem como à expressão 

artística, através da ilustração dos textos 

produzidos.  

X X   Sem custos 

Ciência com a 
Biblioteca 

 

 

A ação educativa consiste 
na promoção de iniciativas 
ligadas ao domínio da 
Ciência, no sentido de ser 
desenvolvida nos alunos a 
literacia científica. 

Bibliotecas 
escolares do 
Agrupamento 

(Fânzeres, Bela 
Vista e Montezelo) 

 

Alunos dos 
1.º, 2.º ciclos 
do Ensino 
Básico 

 Departamentos 
de Educação 
Pré-Escolar e do 
1.º ciclo do 
Ensino Básico e 
de Ciências 
Exatas e Físicas 

1.º e 2.º 
período de 
atividades 
letivas 

. Desenvolver atividades ligadas à formação 
dos alunos no âmbito da literacia científica. 
. Abordar domínios temáticos ligados à 
Alimentação saudável, à luta contra a 
COVID – 19 e à luta contra os malefícios do 
tabaco. 
. Dar continuidade ao desenvolvimento da 
iniciativa “Cientificamente provável”. 
.  

X X   Sem custos 

 
 

Projeto SOBE – 
Saúde Oral e 
Bibliotecas 

Escolares. À 
Descoberta do 

Corpo Humano – 
Saúde Oral e 

Literacia. 
 

 

 
A ação educativa consiste 
no desenvolvimento, a nível 
do Agrupamento, da 
Educação para a Saúde, 
integrando no seu processo 
de desenvolvimento 
curricular, um conjunto de 
atividades diversificadas 
dirigidas aos alunos da 
Educação Pré-Escolar e do 
Ensino Básico, ligadas à 
educação para a 
alimentação saudável, bem 
como à defesa da saúde 
oral. 
 
 
 

 

Bibliotecas 
Escolares do 
Agrupamento 

(Fânzeres, Bela 
Vista e Montezelo) 

 

Alunos da 
Educação Pré-
Escolar e do 

Ensino Básico. 

 
 
 

Projeto de 
Educação para 

a Saúde; Projeto 
Ciência Viva; 
Departamento 
de Educação 

Pré-Escolar e do 
1º Ciclo do 

Ensino Básico, 
Departamento 
de Ciências 

Exatas e 
Físicas; ACES 
Gondomar – 
UCC Inovar. 

 
 

1.º e 2.º 
períodos de 
atividades 

letivas 

. Favorecer a dinamização de atividades de 
natureza curricular no agrupamento, em 
concordância com  profissionais de saúde, 
de modo a ser favorecida a formação dos 
alunos no âmbito da alimentação saudável 
e da saúde oral. 
. Promover a aplicação, nas escolas do 
Agrupamento, dos princípios de ação 
educativa inerentes ao Projeto SOBE – 
Saúde Oral e Bibliotecas Escolares.  
. Dar continuidade a ações de natureza 
educativa definidas no sentido da educação 
para a saúde dos alunos do agrupamento, 
envolvendo os encarregados de educação. 
- Promover a implementação do subprojeto 
“Escovar na escola”. 

 

X X   Sem custos 

A Educação 
Inclusiva e a 

Biblioteca 
Escolar 

 

 

 
A ação educativa consiste 
na dinamização de 
iniciativas de leitura, 
compreensão e expressão 
escrita e artística no âmbito 
da colaboração com o grupo 
de Educação Especial e o 
grupo responsável pela 
dinamização do projeto 

Bibliotecas 
escolares do 
Agrupamento 

(Fânzeres, Bela 
Vista e Montezelo) 

 

Alunos ligados 
à Educação 

Inclusiva 
(medidas de 

acompanhame
nto especial) e 

ao Projeto 
INCLUDED 

Departamento 
de Ciências 

Sociais e 
Humanas 
(Educação 

Inclusiva); grupo 
de trabalho 

dinamizador do 
Projeto 

INCLUDED. 

1.º e 2.º 
períodos de 
atividades 

letivas 

. Favorecer a leitura e interpretação de 
obras literárias pelos alunos da Educação 
Inclusiva, bem como a elaboração de 
recursos com materiais diversos, 
relacionados com o reconto, através de 
palavras e imagens, das narrativas 
abordadas. 
. Colaborar com o grupo de trabalho do 
Projeto INCLUDED no fomento de 
iniciativas de dinamização da leitura de 

X X   Sem custos 

mailto:secretariageral@arfanzeres.pt


                                                                      
 

Rua Alto de Barreiros, 790 – 4510 – 485 FÂNZERES                                                                   

Tel.: 224854790  Fax.: 224854798/9 NIF:  600 075 478     

E-mail: secretariageral@arfanzeres.pt  

INCLUDED. 

 
obras literárias de natureza universal e no 
debate acerca das mensagens das obras 
abordadas. 
 

 

Saber mais 
acerca de Saúde 
com a Biblioteca 

da Escola 

 

A ação educativa consiste 
na dinamização de 
iniciativas ligadas à Higiene 
no contexto da formação 
para a luta contra a 
COVID.19. 

 

Bibliotecas do 
Agrupamento 

(Fânzeres, Bela 
Vista e Montezelo) 

 

Alunos dos 
1.º, 2.º e 3º 
ciclos do 

Ensino básico 

Projeto de 
Educação para 

a Saúde; Projeto 
Ciência Viva;  
Conselho do 
Diretores de 

turma 

1.º período de 
atividades 

letivas 

 
. Contribuir para a formação de alunos no 
domínio da Literacia científica. 
. Contribuir para a formação individual dos 
alunos participantes, no que se refere a 
valores essenciais da vida em comunidade, 
em família e de relacionamento 
interpessoal, capazes de favorecerem o 
ordenamento de uma vida saudável, sob o 
ponto de vista físico, intelectual e afetivo, no 
contexto da pandemia COVID.19. 

 

X X   Sem custos 

Já sei ler 
 

 

A ação educativa consiste 
na dinamização do projeto 
“Já sei ler” da 
responsabilidade da Rede 
de Bibliotecas Escolares”, 
estando prevista a 
dinamização de iniciativas 
de leitura e compreensão de 
textos em contexto de sala 
de aula. De igual modo, será 
dinamizado o empréstimo 
domiciliário e a colaboração 
com os pais e encarregados 
de educação dos alunos no 
âmbito da promoção da 
leitura.. 

Bibliotecas 
escolares do 
Agrupamento 
(Bela Vista, 
Montezelo e 
Alvarinha) 

Alunos das 
turmas do 1.º 

ciclo do 
Ensino Básico 

Departamentos 
de Educação 

Pré-escolar e do 
1º ciclo do 

Ensino Básico. 

 

Ao longo do 
ano letivo 

. Favorecer a aquisição do interesse pelo 
livro, desenvolvendo hábitos de leitura. 
. Contribuir para a compreensão da 
informação escrita, de modo a tornar 
possível a construção de sentidos diversos 
a partir de leituras efetuadas em diferentes 
formatos e linguagens. 
. Dinamizar atividades passíveis de 
contribuírem para a formação literária dos 
alunos. 
. Promover o desenvolvimento do Projeto A 
Ler Mais na escola / agrupamento. 

 

X X   Sem custos 

 
 
 
 
 

Miúdos a votos 
 

 

 

 

 
A ação educativa consiste 
na participação dos alunos 
dos 4.º anos de 
escolaridade na iniciativa 
“Miúdos a Votos”, da 
responsabilidade da Rede 
de Bibliotecas Escolares. A 
ação educativa tem por 
objetivo promover a leitura, 
seleção e escolha de obras 
literárias através do voto, no 
contexto de iniciativas de 
natureza cívica, que 
envolvam o debate e o voto. 

 

Bibliotecas 
escolares do 1.º 

ciclo 
(Bela Vista e 
Montezelo) 

 

Alunos do 1.º 
ciclo do 

Ensino Básico 

Departamentos 
de Educação 

Pré-Escolar e do 
1.º ciclo do 

Ensino Básico e  
de Línguas 

1.º e 2.º 
períodos de 
atividades 

letivas 

. Promover a participação dos alunos do 4.º 
ano de escolaridade na iniciativa “Miúdos a 
Votos”. 
. Contribuir para a formação literária e 
cívica dos alunos. 
. Favorecer a participação dos alunos num 

processo eleitoral ligado à seleção de obras 

literárias. 

X X   Sem custos 

mailto:secretariageral@arfanzeres.pt
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Projeto Leitura 
em Vai e Vem 

 
 

 

 
A ação educativa consiste 
na implementação de 
atividades de exploração 
pedagógica de obras de 
natureza literária e 
informativa, recomendadas 
pelo Plano Nacional de 
Leitura para a Educação 
Pré-Escolar. A ação 
educativa promove 
igualmente, em interação 
com os pais e encarregados 
de educação dos alunos, a 
dinamização de atividades 
educativas e o empréstimo 
domiciliário de livros.  

 

 

Bibliotecas 
escolares do 
Agrupamento 
(Bela Vista e 
Montezelo) 

 

Alunos da 
Educação Pré-

Escolar 

Docentes do 
Departamento 
de Educação 

Pré-Escolar e do 
1.º Ciclo do 

Ensino Básico 

Ao longo do 
ano letivo 

. Contribuir para a formação dos alunos no 
âmbito da literacia, favorecendo a 
participação dos pais e encarregados de 
educação em atividades de socialização e 
de motivação para a utilização de livros. 
. Promover o desenvolvimento do Projeto A 
Ler Mais na escola / agrupamento. 
. Favorecer a utilização de recursos 
documentais da Biblioteca da Escola no 
âmbito de atividades de leitura e de 
iniciação à escrita, promovidas em contexto 
de ação curricular, nas escolas de 
Educação Pré-Escolar do Agrupamento. 
 

 

X X   Sem custos 

A Biblioteca e os 
Média 

A ação educativa consiste 
na dinamização de 
atividades ligadas à 
utilização dos tablets e dos 
e-books da Biblioteca da 
escola e de compreensão 
de textos literários.  

Biblioteca da 
Escola 

(Montezelo) 
 

Departamento 
de Educação 

Pré-Escolar e do 
1.º ciclo 

Ao longo do 
ano letivo 

. Desenvolver a competência de leitura, 
melhorando a fluência e a compreensão 
leitoras. 
. Dinamizar ações educativas que 
promovam a leitura orientada e a escrita 
tendo por base os recursos das Bibliotecas 
Escolares. 
. Promover a literacia literária como 
instrumento de ação pedagógica capaz de 
garantir o gosto pela leitura.   

 
 

X X   Sem custos 

Escola a ler 

A Rede de Bibliotecas 
Escolares, em janeiro de 
2022, propôs às Bibliotecas 
escolares a ação «Escola a 
ler», da responsabilidade da 
Rede de Bibliotecas 
Escolares, do Plano 
Nacional de Leitura 2027 e 
da Direção-Geral de 
Educação, que resulta da 
agregação de todas as 
propostas respeitantes à 
ação Escola a ler, integrada 

Bibliotecas 
escolares 

 

Departamentos 
de Educação 

Pré-escolar e do 
1.º ciclo do 

Ensino Básico e 
de Línguas  

Ao longo do 
ano letivo 

. Dinamizar iniciativas de formação de 
leitores através do recurso aos tablets e aos 
e-books da Biblioteca escolar de Montezelo.   
. Promover a educação para os média. 
. Contribuir para a formação literária dos 
alunos. 
 

X X   Sem custos 

mailto:secretariageral@arfanzeres.pt
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no Plano Escola + 21|23. A 
Direção da Escola e a 
equipa de trabalho das 
Bibliotecas escolares 
aceitaram inscrever o 
Agrupamento na referida 
iniciativa de caráter 
nacional.  
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