
 
 
 

 
 
 

 
 

                     
Plano de Atividades da Biblioteca Escolar 

 
 
 
 
 
 
 

email: manteigas.be@gmail.com Ano letivo 2014/2015 
 

       
Nota: as atividades agendadas podem sofrer alterações de datas para um melhor ajuste aos conteúdos lecionados  

ou ser substituídas por outras, por proposta da comunidade. 

 

mailto:becre.esfhp@gmail.com


                                         
                                    Concursos a decorrer (internos e externos) 

 
 Ano letivo 2014 - 2015          email: manteigas.be@gmail.com 

 

calenda-
rização 

Atividade - Ações Objetivos 
Dinamizado- 

res/ 
convidados 

Destina-
tários 

 

Inscri- 
ção até 
31/out. 

 
Traba- 
lhos até 7 de 

março 

 

Concurso Imagens contra a corrupção - 

Concurso nacional de artes plásticas 
Os trabalhos devem ser originais e deles deve resultar a perceção de uma 
mensagem que vise a prevenção da corrupção, sendo aceites no: 4º ano 
diversos tipos de materiais e de técnicas como o desenho, a pintura e a 

colagem, entre outras mas devem ser apresentados em formato digital e num 
único ficheiro  JPEG, TIF ou PNG; 
  2º e 3º ciclo um vídeo de curta duração acompanhado de uma pequena 

sinopse explicativa do conteúdo e do processo de elaboração Duração máx. de 
3 minutos e 100 MB. 

Criar espaços de reflexão dentro da comunidade escolar sobre 
problemáticas relacionadas com a corrupção e a ética;  
Promover leituras no âmbito das temáticas relacionadas com o 
tema do concurso; 
 Estimular a imaginação e a criatividade; 
Envolver os jovens num conjunto articulado de saberes, que 
passam pela língua portuguesa, pelas tecnologias e pela arte. 

BE 
Prof.EV 

4º ano 
2º e 3º 
ciclo 

 

Trab. 22 Nov. 

Liberdade de expressão e redes sociais | SIC 
Esperança 
Texto escrito, com 750 a 800 palavras, que pode assumir um destes géneros: 
narrativa de ficção ou sobre factos reais; reportagem jornalística; texto 
argumentativo (ensaio).  

O texto pode incluir imagens;  
• Vídeo de duração máxima de 3 minutos;  
• Banda desenhada com o nº de vinhetas que não ultrapasse as 3 páginas A4;  

• Podcast com o máximo de 3 minutos;  
• Fotografias, desenhos, colagens ou outras imagens que não ultrapassem uma 
folha A3. 

Promover, entre os mais jovens, a reflexão sobre o caráter 
essencial da liberdade de expressão nas sociedades 
democráticas e o importante contributo das redes digitais do 
século XXI no alargamento do acesso à informação e à 
comunicação interativa. 
Identificar e prevenir riscos e abusos ligados ao seu uso. 

BE 
Prof.Tic  

3.º ciclo 
maiores 
de 13 
anos 

 

 
Uma aventura por Portugal do serviço educativo do 

Portugal dos pequenitos 
Incentivar as crianças a identificar o que nos caracteriza enquanto 
povo. 

 
Pré, 1.º e 
2.º ciclo 

 

ao longo 
do ano 

Concurso “Entre palavras” do JN com o PNL. 

Fórum de leitura e debate de ideias, partindo de uma 
notícia do JN e escolhida na aula. Os debates poderão 
ser semanais, até à elaboração da tese de 3 pág. a enviar 
que equipa contrária rebaterá. 

Desenvolver a capacidade de argumentar e de exprimir ideias. 
Formar cidadãos participativos, opinativos e críticos. 
Promover a leitura de  jornais, relatórios, programas e a escrita 
em suporte de papel. 

BE, e  
Prof.  

 
3º ciclo  

longo do 
ano 

Concurso Nacional de Leitura (do PNL). 
Avaliar a leitura de obras literárias pelos estudantes desses 
graus de ensino. 

Prof. 
Português 

3º ciclo 
 
 

16 de 
março 

CONCURSO «7 DIAS, 7 DICAS SOBRE OS MEDIA» 
produção e apresentação de Sete Dicas (alertas, recomendações e 
conselhos) em formatos diversos (áudio, vídeo, apresentação 
eletrónica ou cartaz), em cada uma das categorias: 
- O uso dos media na sala de aula e na biblioteca; 
- A segurança nos telemóveis e nas redes sociais; 
- Como evitar o plágio. 

fomentar o uso crítico e criativo dos media, uma utilização mais 
segura da Internet e o respeito pelos direitos de autor, bem 
como estimular dentro das escolas a colaboração entre 
professores, alunos, jornais, rádios, televisões e bibliotecas 
escolares no âmbito da Educação para os Media. 

Prof. Tic 
básico 
e sec. 

 

Ins. fev 
Trab. abril 

Onde te leva um selo? Prova de desenho 
 Onde te leva a leitura? Prova de redação e desenho 

Desenvolver a criatividade e elevar os níveis de literacia. 
Prof. EVT 
Prof. 1º 

ciclo 

Pré-esc. 
 1º 2º 
Ciclos  

 

 

ao longo Concurso “Ler+ Ciência” Estimular a leitura de obras científicas, de divulgação científica BE ou básico  
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ano Apresentação de um livro de ciência, de divulgação ou de 
ficção científica, procurando suscitar o interesse de outras 
pessoas para a obra (texto até1500 carateres ou vídeo 
até 60 segundos). 

ou de ficção científica. 
 

Prof. TIC 
e Ciências 

e sec. 

até fev. Concurso “Faça Lá Um Poema” (do PNL). Estimular a escrita de poesia e a criatividade. 
BE, Prof. 

Port. 
bás./ 
sec. 

 

Até 15 
fev. 

Concurso Uma Aventura... Literária 2014 
Modalidades: Texto Original, Crítica, Desenho, Teatro, 
Olímpiadas da História e Blogue 

Promover a escrita e a leitura de obras indicadas no 
regulamento. 

BE, Prof. 
Port. 

Pré,bási
co,sec. 

 

Ao longo 
do ano 

Projeto SOBE 
Prevenção da Saúde Oral em Portugal 

Permitir aos alunos abordar diversas unidades ou projetos baseados 
em saúde oral que podem fornecer contextos intencionais para 
aprender e praticar a linguagem, a escrita, e as capacidades 
matemáticas e criativas.  

BE 
Prof. 1º 

ciclo e CN 
básico  

Ins. 15 jan. 
trab.31 mar. 

«Conta-nos uma história!» - Podcast na Educação 
 

Promover a conceção e desenvolvimento de recursos digitais áudio e 
vídeo que decorram da produção colaborativa ou do reconto de 
histórias já existentes  (contos, fábulas, parábolas, mitos ou lendas). 

BE 
Prof. Por. 

Pré-
Escolar 

e 1.º 
Ciclo  

 

Ins.31 out. 

Trab. 18 fev. 

Pequeno Grande C 
Construção de  um livro de autor/objeto  num formato original: 
criação de uma narrativa e a respetiva ilustração. 
 

Premiar sobretudo a singularidade e a originalidade expressas numa 
criação coletiva pelos jovens autores.  
Explorar guiões que introduzem no processo de escrita e ilustração 
um carácter lúdico que pode facilitar a concretização dos objetivos 
enunciados. 

BE 
Prof EVT 
Prof. Por 

1º e 2º 
ciclo 

6  aos 
12 anos 

 

Ins. até 
31/out. 

Passatempos da revista Visão Júnior com o PNL. 
“ Agora o Escritor és Tu! - continuar uma história de um autor 
português segundo uma lista. 

Conhecer escritores portugueses e as suas obras e permitir 
uma maior aproximação entre os leitores e os autores. 
 Promover a escrita e o gosto por consultar revistas. 

BE 
Prof. Port. 

Básico  

até março 

Passatempos da revista Visão Júnior com o PNL. 
“Conheço um escritor” escrita de uma entrevista. 
“O mundo ao contrário” escrita de histórias. 
“Texto dos leitores” escrita de notícia. 

Conhecer escritores portugueses e as suas obras e permitir 
uma maior aproximação entre os leitores e os autores. 
 Promover a escrita e o gosto por consultar revistas. 

BE, Prof. 
Português 

 

 
jovens 
do 6 

aos 14 
anos 

(irmãos 
ou 

grupos) 

 

até 16 
abril 

 “Sim vamos criar uma árvore”  

Posteriormente serão colocadas folhas na árvore com 
poesias e provérbios  no Dia do ambiente 5 de junho. 

Construir uma árvore original a partir de embalagens da Tetra 
Pak (preferencialmente com o selo FSC) e registar 
fotograficamente a evolução do projeto. 

Prof. 
EVT 

até 15 
abril 

“Ler é para já” (da RBE) destinado a jovens e adultos 
com poucos hábitos de leitura. O PB recomenda leituras e 
acompanha a consulta e exploração dos recursos 
documentais existentes na BE: impresso, informático ou 
audiovisual. 

Motivar para a leitura por prazer e contribuir para criar leitores 
autónomos, utilizando os recursos da biblioteca. 
Desenvolver competências necessárias às exigências 
profissionais do mundo atual. 
Contribuir para o pleno exercício da cidadania. 

BE NEE  

Ins. 31 
jan. 

Campeonatos escolares superTmatik   
destacando-se o torneio internacional de Cálculo Mental 
com participações de escolas de todo o mundo. 
http://www.eudactica.com/ 

Desenvolver o raciocínio lógico e promover o gosto pela 
matemática. 

Prof. Mat. Básico  

 

2ª edição do Buddhi Challenge  

torneio matemático  
http://www.eudactica.com/ 

motivar os alunos para a construção de raciocínios lógicos, 
através da resolução de puzzles inteligentes buddhi 

Pro. Mat 
3º ciclo 
e Sec 

 

http://erte.dgidc.min-edu.pt/index.php?action=view&id=1089&date_id=1165&section=9&module=calendarmodule&src=@random45f6c604df5ef
http://visao.sapo.pt/junior
http://visao.sapo.pt/junior


 
  

até maio 

Concurso “Isto é uma Ideia”, desenvolvido em parceria 

com o INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial, 
consiste em criar um produto inovador e comercializável, 
simulando todas as fases do ciclo industrial, utilizando as 
novas tecnologias e os conhecimentos adquiridos nas 
sessões, não esquecendo nunca os conceitos associados 
de defesa da propriedade intelectual. 

Promover a multidisciplinaridade. 
Dinamizar a descoberta de jovens empreendedores com ideias 
inovadoras. Escrever em formato de projeto: 

a) Breve descrição da ideia do projeto. 
b) Justificação do caráter inovador . 
c) Estratégia de venda.  

BE 
Prof. 

 

básico 
e sec. 

 

até 3 
março 

Inova - Jovens Criativos, Empreendedores para o 
Século XXI, Concurso de Ideias 

Estimular os jovens a desenvolverem ideias criativas que 
constituam uma solução para qualquer necessidade ou 
problema e que possam traduzir-se em projetos inovadores nas 
mais variadas áreas: científica e tecnológica, empresarial, 
social, ambiental, entre outras. 

BE 
Prof. 

 

Básico 
e sec. 

 

A definir 

Concurso Inês de Castro  
6ª edição (ano letivo 2013/2014) – artes performativas 
O tema central dos trabalhos a concurso tem por base o 
romance de D. Pedro e D. Inês de Castro, a partir do qual serão 
concebidos os Percursos de Pedro e Inês, que podem ser 
elaborados com base em diferentes áreas / domínios. 

Promover o conhecimento dos contextos e lugares históricos, 
geográficos, sociais, políticos, económicos, literários e afetivos. 

BE 
Prof. His. 

2º e 3º 
ciclo 

 

até fev. 

Bibliofilmes- Vídeo de:  
Biblioteca Pública, escolar, de casa ou móvel; 
Aula/atividade escolar para promover a leitura;  

Crítica /Recomendação a um livro;  
Musical para promover livro, leitura, poesia  
Pais a lerem para os filhos;   

Parabéns a um Escritor (ou Homenagem a Escritor/a);  
Comédia; Bocage: (vídeo de stand-up e contar anedotas), baseada em 
Literatura, personagens literárias, Livros, Bibliotecas;  

Contador de Histórias;  Dominó de Livros. 
Campanha Publicitária "Livros como Prendas"  
Escritor(a) Visita Biblioteca/Oferece o seu Livro;  

BiblioNobel (vídeo sobre vencedores do Nobel da literatura);  

 
Promover o gosto pela leitura e a frequência de bibliotecas. 
 
Fazer um "filme" (em vídeo ou telemóvel, max. 3,14 min e 100 
MB  e colocá-lo no Youtube) em que contem a sua história e 
provem o quanto gostam da sua Biblioteca e/ou de um Livro(s). 

BE  
Prof. de 
TIC e 

Português 

 
comuni- 

dade 
 
 

 

 

http://www.catim.pt/Pense%20Industria/PDFs/REGULAMENTO_IDEIA_09.pdf


 

 

             Plano de Atividades da Biblioteca Escolar – setembro 
 

                                       Ano letivo 2014 - 2015        email: bemanteigas@gmail.com 
 
 

calenda-
rização Atividade - Ações Objetivos 

Dinamizadores/ 
convidados 

Destina-
tários 

 

set. 
Levantamento das oportunidades de colaboração da BE 
com os docentes das diversas áreas disciplinares.  

Divulgar a BE como centro de recursos educativos 
capaz de promover a transversalidade dos 
saberes.  

PB professores  

 
set. 

 
Solicitar sugestões de livros e outros materiais a adquirir 

 
Melhorar o fundo documental em áreas prioritárias. 

 
PB 

 
comunidade  

set. 
Fazer a assinatura/renovação de periódicos e propor a 
aquisição livros referidos nas Metas Curriculares e 
auxiliares de ensino. 

Disponibilizar fundo documental na BE de acordo 
com as necessidades. 

PB comunidade  

set. 
Colocação de etiquetas coloridas nos livros do Plano 
Nacional de Leitura de acordo com o ano de escolaridade. 

Motivar para a leitura autónoma de obras 
recomendadas. 

BE comunidade  

set. 
Fazer o levantamento da listagem de livros do Plano 
Nacional de leitura para leitura orientada e enviá-la aos 
professores. 

Promover a leitura orientada de obras 
recomendadas. 

BE comunidade  

15 de 
setem- 

bro 

Formação de utilizadores da BE; 
Divulgar  o guia de utilizador da BE; 

Apresentar o espaço e divulgar a forma como está 
organizada a BE. 
Desenvolver as competências de pesquisa de 
informação. 

BE 5.º ano  

Ao 
longo 

do ano 
Dinamização do Clube do Traje. 

Promover a capacidade de dinamização de 
atividades culturais. 

BE 2º e 3º ciclo  
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Plano de Atividades da Biblioteca Escolar - outubro 

 
Ano letivo 2014 - 2015          email: manteigas.be@gmail.com 

 

Calenda-
rização 

Atividade - Ações Objetivos 

Dinamiza
dores/ 
convidad

os 

Destina-
tários 

out. 
(quarta) 

1 outubro - dia Mundial da Música 

Karaoke (caraoquê) 
Promover a leitura em diferentes formatos e noutras línguas. 

BE 
 

2.º e 3.º 
ciclo 

 

16 out. 
quinta 

16 out. dia da Alimentação   
Apresentação na Biblioteca da Nutribem e do Science 
forYou 

Contribuir para o desenvolvimento de hábitos e comportamentos saudáveis, 
evidenciando a relação que existe entre educação, leitura e saúde.  

 
BE 

 
2º ciclo 

 
 
 

27  
outubro 

 

27 out - Dia internacional das Bibliotecas Escolares   
Oficina de “Alimentação Macrobiótica” com a Chefe 
Mónica Paixão 

Aprender a escolher os melhores ingredientes, a selecionar os métodos 
culinários mais benéficos para a saúde. 

 
BE 

 

6.º, 9.º 
ano 
Prof. 

Bibliopaper, quiz, jogos, 
Jogos lúdicos e interativos em que os alunos, 
organizados em equipas, respondem a 
questionários com diversos desafios relacionados com a 
descoberta da biblioteca escolar. 

Descobrir  a biblioteca, consultar o catálogo, localizar recursos, pesquisar 
informação nos livros ou nos computadores, realizar tarefas, etc. 

BE 2.º ciclo 

“A arca do tesouro” de Alice Vieira conto musical 
 

Promover o gosto pela leitura e pela escrita de poesia visual. 

Recontar narrativas ou eventos contados, ao vivo ou gravados, e 
expressar a opinião sobre o que foi ouvido. 

BE 5.º ano 

Partilhar leituras (9.ºA e 9.º B)   

Questões sobre a obra “As aventuras de João sem 
Medo” 

Promover o gosto pela leitura; 
Promover valores e hábitos de cidadania. 

Prof. 
Por. 

9.º ano 

28 out. 
terça 

Outubro Mês das Bibliotecas Escolares 
“Queridos Livros” de Ana Faria ou 
 “A raposa e a tartaruga” de Isabel Alçada  
Dramatização pelos alunos de um texto sobre a 
importância da leitura. 

Motivar para a leitura por prazer e contribuir para criar leitores autónomos, 
propondo a utilização dos recursos das bibliotecas. 
Promover a leitura e as literacias. 

BE 
Prof. 1º 

ciclo 

Pré e 
1º ciclo 

Ao longo 
do mês 

Exploração dos pacotes de livros do PNL para 
leitura orientada em sala de aula em aulas de 
substituição. 

Apreciar uma obra com base em diferentes aspetos (e.g.: caraterísticas 
das personagens; temas tratados). 

BE 
P. Port. 

Básico 

30 out. 
(quinta) 

 
31 out.Halloween - Projeção do filme  “Harry Potter 

e o príncipe misterioso” legendado em inglês. 
 

Promover a aprendizagem lúdica e o contacto com a linguagem oral de 
uma língua estrangeira. 

BE 
Prof. 
Inglês 

2º e 3º 
ciclo 
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                  Plano de Atividades da Biblioteca Escolar - novembro 
                                        Ano letivo 2014 - 2015          email: manteigas.be@gmail.com  

 

 

calenda-
rização 

Atividade - Ações Objetivos 
Dinamiza- 

dores/ 
convidados 

destina- 
tários 

6 nov. 
quinta 

Ciência experimental escolar  

 “As plantas e os animais” 
Incentivar o método experimental e o gosto pela ciência BE 

Pré e 1.º 
ciclo 

11 nov. 
terça 

11 de Nov. S. Martinho 

Apresentação da “Lenda de S. Martinho”; 
Concurso de ementas tendo por base a 
castanha e realização de uma delas. 

Divulgação de receitas com castanhas e de 
provérbios; 

Divulgar as tradições orais; 
Interpretar uma receita de culinária. 

BE 2.º ciclo 

 Projeção “Planeta Terra: Catástrofes” Visualizar terramotos, vulcões, furacões e extinção de espécies. 
BE/ 

P. Geog. 
8º ano 

 
 
 
 

24  nov. 
segunda 

 
 
 

24  nov. Dia Nacional da Cultura Científica  

Atividades experimentais associadas à leitura 
segundo o projeto “Newton também gostava de 
ler”.  

Projeção da Coleção do Visionárium.  (plantas e 
animais) 

Divulgar a cultura científica e sua importância;  
Despertar a curiosidade acerca da Ciência e sua interligação 
com o Mundo;  
Alertar para as espécies em vias de extinção. 

 
Prof. 
FQ 
CN 

 
comuni-
dade. 

Placard das ciências com notícias sobre ciência 
recolhidas pelos alunos. 

Motivar para a leitura científica e a pesquisa em revistas. 
 

BE 
 

3º ciclo 

Torneio de jogos de tabuleiro e de cartas 
Xadrez, 50 Quebra cabeças, Supertmatik, 
Quiz4you de ciência e outros.  

Promover  o gosto pelo jogo em grupo. 
Desenvolver o cálculo mental e raciocínio abstrato. 

BE 3º ciclo 

Projeção “Hubble”  ou “Viajem aos limites do 
Universo”.   

Dar a conhecer as descobertas dos mistérios do universo. BE 7º ano 

Concurso “Ler+ Ciência” Apresentação de um 

livro de ciência, de divulgação ou de ficção 
científica, procurando suscitar o interesse de 
outras pessoas para a obra (texto até1500 
carateres ou vídeo até 60 seg.) 

Estimular a leitura de obras científicas, de divulgação científica 
ou de ficção científica. 

BE 
TIC 

Ciências 
3º ciclo   
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                    Plano de Atividades da Biblioteca Escolar – dezembro 
 

                          Ano letivo 2014 - 2015         email: manteigas.be@gmail.com 
 

Calenda-
rização 

Atividade - Ações Objetivos 
Dinamizadores/ 

convidados 
Destina-

tários 

9 dez. 
quinta 

5 dez. - dia Internacional do Voluntário para o 
Desenvolvimento Económico Social   

 Animação num Lar de terceira idade; “À procura de uma 
estrela” 

Animar socioculturalmente a população idosa. 
BE 

Voluntários 
idosos 

9 a 22 
dez. 

Exposição de postais com poesias / mensagens de 
Natal. 

Promover o espírito de Natal e o gosto pela pintura e escrita; 
 Reconhecer a dimensão estética da língua. 

Prof. EVT 
 

comuni-
dade 

 

9 a 16 
dez. 

Ler+ nas férias (contrato de leitura).  

A BE disponibiliza malas de livros do PNL, nas salas de 
aula/BE para serem lidos nas férias e fichas de leitura. 

Promover a leitura autónoma.  
 

BE 
Prof.  Por. 

 

comuni-
dade 

 

  dez. 

Feira do Livro 

de 8 e 9 de  dezembro na escola sede 
16 dezembro no átrio do Centro Cívico 

 (dia da festa de Natal) 

Criar oportunidades aos alunos para contactarem com uma 
grande diversidade de obras, de modo a que cada um 
encontre motivação, áreas de interesse  e envolvimento 
capaz de iniciar e continuar o seu percurso enquanto leitor.  

BE 
comunidade 

comuni-
dade 

 

16 dez. 
terça 

Festa de Natal – História digital “A casa grande” Promover a cidadania 
Todos 
Clube da 
Cidadania 

comuni-
dade 

 

 Divulgação de poesias no Jantar de Natal Promover o gosto pela poesia e o espírito natalício BE 
comuni-

dade 
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                       Plano de Atividades da Biblioteca Escolar – janeiro  

               Ano letivo 2014 - 2015          email: manteigas.be@gmail.com 
 

Calenda-
rização 

Atividade - Ações Objetivos 
Dinamizadores/ 

convidados 
Destina-

tários 

Ao longo 
do mês 

Exploração dos pacotes de livros do PNL para leitura 
orientada em sala de aula em aulas de substituição. 

Apreciar uma obra com base em diferentes aspetos (e.g.: 
caraterísticas das personagens; temas tratados). 

BE 
 

Básico 

jan. Ler+ Ciência Promover a leitura de texto informativo Prof. FQ 3.º ciclo 

15 jan. 
quinta 

Ler+  na biblioteca do 1.º ciclo 
Concurso  “Conta-nos uma história…” ou  
“Uma aventura literária” 
Inventar uma história de forma colaborativa na turma e entre 
turmas “tipo estafeta”. 

Organizar o plano do texto com apoio de instrumentos 
fornecidos (e.g.: esquemas; grelhas);Redigir narrativas que 
apresentam os elementos estruturais básicos, com base em 
experiências reais ou ficcionais (e.g.: conto maravilhoso; fábula; 
lenda; relato de experiência vivida; diário). 

BE 
 

1.º ciclo 

15 jan. 
quinta 

Vamos à biblioteca: exploração da obra “ Valéria e a vida” 
de Sidónio Muralha  
Apresentação sobre “A água”. (4.º ano) 

Promover o gosto pela leitura e a articulação curricular. 

 
PB 

 

1.º ciclo 

7 jan. Concurso Nacional de Leitura Fase de escola 
Promover o desenvolvimento de competências no âmbito da 
leitura.  

Prof. Por. 
 

3.º ciclo 
 

jan 
Empreendedorismo na escola  
Concurso de ideias 

Despertar para o estimular a cultura empreendedora.  
Promover a criatividade e o trabalho de projeto. 

 
BE 

 
3.º ciclo 

 

jan. 
Concurso de ilustração de desenho de vestuário 
usado em Manteigas nos últimos 500 anos  

Pesquisar sobre os usos e costumes locais; 
Selecionar um croqui para o desfile de Carnaval. 

 
BE Prof. EV 

 
básico 

14 jan. 
quarta 

Ciência na biblioteca: Os astros (3.º ano) Promover a articulação curricular 
BE 3.º ano 

jan 
“Aprender a pesquisar informação e a realizar 
trabalhos escolares” 

Formar os utilizadores na utilização de  tecnologias, ambientes 
e ferramentas digitais e em linha. 

BE 
Prof. TIC 

5.º,  6.º, 
7.º e 

8.º ano 

27 jan. 
terça. 

27 jan. Dia Int. em Memória das Vítimas do Holocausto  
Projeção do filme “A vida é bela” 

Relembrar factos históricos 
BE 

Prof. Histó. 
3º ciclo  
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Plano de Atividades da Biblioteca Escolar – fevereiro 
               Ano letivo 2014 - 2015          email: manteigas.be@gmail.com 

 
 

Calenda-
rização 

Atividade - Ações Objetivos 
Dinamizadores/ 

convidados 
Destina
-tários 

5 fev. 
quinta 

Ciência experimental escolar  
Incentivar o método experimental e o gosto pela 
ciência 

 
BE 

 
Pré escolar e 

1.º ciclo 

17 fev 
terça 

Ler+  na biblioteca do 1.º ciclo 

Exploração da obra “A vida nos castelos” 
Apresentação sobre a história de Portugal 
renascentista  

Dar a conhecer os usos, costumes e trajes quinhentista, 
que serão usados no desfile de Carnaval. 

PB 
Edu. 

 
Pré-escolar  

17 fev 
terça 

Vamos à biblioteca: exploração da obra “A salvação da 
velha macieira” (3.º ano). 
Apresentação sobre “As Plantas” 

Ler (…) textos de diferentes géneros (e.g.: narrativas 
fantásticas; peças de teatro; lengalengas; quadras);  
 
ler  textos narrativos multimodais em suporte digital. 

 
PB 

 
3.º ano   

 

11 fev. 
terça 

Dia da internet segura 

Segurança na Internet e a ética da informação 
Projeção “Vítimas do Facebook”. 
Exploração do site “Seguranet. 

Apoiar os utilizadores no acesso e na procura e 
produção da informação, incentivando uma cultura 
de aprendizagem baseada em recursos. 
Promover o ensino em contexto de competências 
de informação. 

BE 
Prof. infor. 

 
9º  ano 

12 fev. 
quarta 

 14 fev. dia dos Namorados 
“Oficina de guloseimas de amor”  

(gomas, brigadeiros…) 
Propor a realização de um(a) Cartão/Carta  de amor, 
amizade ou outra intensidade, com destinatário(a) 
revelado(a) ou sugerido(a) para afixar no mural da BE. 

 
Sensibilizar para os afetos, o respeito e a amizade. 
Promover o gosto pela escrita e a convivência 
entre a comunidade. 

Prof. L.P. 
Prof. FQ 

comunidade 

 

Prevenção da Violência no Namoro 

Divulgação de Kit com atividades pedagógicas para 
sensibilização de jovens relativamente à temática da 
violência no namoro. 

 
Prevenir a violência no namoro. 
Sensibilização para o bom ambiente escolar. 

BE 
Coolabora 

Clube da Cidadania 
 

9.º ano 
 

17 fev. 
 
Desfile de Carnaval Relembrar factos históricos. comunidade comuni. 

21 fev. 
21 fevereiro - Dia internacional da Língua Materna 

Sessões de poesia na escola. 
Promover o gosto pela leitura de poesia. 

BE 
Prof. Por. 

 
básico 
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           Plano de Atividades da Biblioteca  – março  
 

Ano letivo 2014 - 2015    email: manteigas.be@gmail.com 
 

 Atividade - Ações Objetivos 
Dinamiza. 
convidados 

Destina-
tários 

5 mar. 
quinta 

Ciência experimental escolar Incentivar o método experimental e o gosto pela ciência 

 
BE 

 

 
Pré 

escolar e 
1.º ciclo 

16 a 20  
março 

Semana da Leitura “Palavras do Mundo” 
Encontro com um escritor; 
Maratona da Leitura; 
Recital de poesia com música; 
Pinta o que Lês – PNL e Marcadores de Livros;  
Pintura de frases no painel da BE e em balões; 
Leitura de contos digitais. 

Convocar a criatividade e a originalidade na exploração da palavra (dita, 
escrita, lida ou cantada, …), testemunho da diversidade cultural, social, 
histórica e estética presente nas representações intemporais e universais 
da pluralidade da humanidade no nosso Mundo global e inclusivo.   
Despertar a sensibilidade para a manifestação do poético no mundo, nas 
artes e nas palavras. 
Promover a aproximação social e cultural de pessoas com percursos 
biográficos e profissionais diversos. 

BE 
 

Comuni- 
dade 

17 março 
terça 

Vamos à biblioteca: exploração da obra “A salvação da 
velha macieira” (3.º ano). 
Apresentação sobre “As Plantas” 

Ler (…) textos de diferentes géneros (e.g.: narrativas fantásticas; peças de 
teatro; lengalengas; quadras);  
Ler  textos narrativos multimodais em suporte digital. 

 
PB 

 
3.º ano   
 

10-20 mar. 
 Exposição de pintura e escultura 
Frases de famosos nas paredes da escola 

Desenvolver o gosto pela pintura e pela arte. 
BE. 

P. Mat. 
Comuni. 

março 
Tratamento e produção de imagem com o 
 Adobe Photoshop Express (gratuito). 

Desenvolver  as competências digitais. 
 

Prof. EV 
7.º, 8,º 

18 março 
quarta 

Experiências com: alguns materiais 
e objetos de uso corrente, luz , ímanes e  mecânica 
Manusear objetos em situações concretas 

Promover o gosto pela ciência BE 
3.º ano (e 

4º) 

17 março 
terça 

Ler+  na biblioteca do 1.º ciclo 
 “O meu pai” (pré escolar e 1º ano) 
Teatro de marionetes “Pinóquio”  (2.º e 3.º ano) ou “A 
charada da bicharada” 

Ler (…) textos de diferentes géneros (e.g.: narrativas fantásticas; peças de 
teatro; lengalengas; quadras);  
Ler  textos narrativos multimodais em suporte digital. 

BE 
Pré e  

1º ciclo 

20  mar. 
sexta 

21 março – dia  mundial  da  poesia  e  da  árvore  
Árvore com folhas de papel com poemas escritos; 
Audição de “Poemas sobre a natureza” de José Fanha 

Promover atitudes e comportamentos de conservação da natureza e de 
respeito pelo ambiente e o gosto pela poesia. 

BE comuni. 

16 a 19 
março 

Olimpíadas da leitura (os alunos levam uma obra para ler 
nas férias e quando regressam vão fazer uma ficha na BE. 

Promover a leitura autónoma de obras recomendadas pelo PNL. BE todos 

março 
Candidatura ao Prémio Fundação Ilídio Pinho – Ciência na 
Escola: Ciência e tecnologia para a rentabilização de 
recursos naturais 

Motivar para a aprendizagem das ciências e para a escolha de áreas 
tecnológicas;  valorizar as potencialidades dos recursos naturais através da 
concretização de projetos assentes nos saberes científicos e tecnológicos.  

BE 3.º ciclo 

março 

Candidatura ao Concurso de ideias  Inova 
 
(20 março – fim do 2-º período  e início do 3.º período a 7 de 
abril) 

Estimular os jovens a desenvolverem ideias criativas que constituam uma 
solução para qualquer necessidade ou problema e que possam traduzir-se 
em projetos inovadores nas mais variadas áreas: científica e tecnológica, 
empresarial, social, ambiental, entre outras. 

BE 3.º ciclo 
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                Plano de Atividades da Biblioteca Escolar – abril 

 

                                              Ano letivo 2014 - 2015          email: manteigas.be@gmail.com 

Calenda
-rização 

Atividade - Ações Objetivos 
Dinamizadores/ 

convidados 
Destina-

tários 

7 de 
abril 
terça 

Início do 3.º período    

20 a 27 
de 

Abril 
Exposição de ilustração Infantil da Ajudaris 

Promover o gosto pela criação de histórias infantis e 
sua ilustração. Dar a conhecer uma associação de 
empreendedorismo social. 

BE comuni. 

23 abril 
quarta 

 
 “23 abril Dia Mundial do Livro e do Direito do Autor  
Divulgação de Livrarias on-line: Bertrand, Book House,  Fnac, 
Mediabooks, Wook,  
sites: www.amazon.co.uk; 
www.amazon.es;www.bookdepository.com 
 

Promover a aquisição de livros. 
BE e Prof. de 

Línguas 
 

comuni. 

23 abril 
quinta 

Ler+  na biblioteca do 1.º ciclo 
Os ovos misteriosos (pré escolar e 1.º ano) 
25 de abril dia da liberdade  

A fábula dos feijões cinzentos (2.º e 3.º ano) 
Portugal para miúdos (4.º ano) 

Disponibilizar informação alusiva a esta data na BE e 
em maletas pedagógicas para uma possível 
exploração em sala de aula. 

BE 1.º ciclo 

29 abril 
quarta 

 
29 abril Dia Europeu da Solidariedade e Cooperação entre 
Gerações 

Os filhos requisitam um livro para os pais/avós que este  
escolheram no catálogo em linha. 

Promover a leitura domiciliária e a cooperação entre 
gerações. 

BE e Clube 
da Cidadania 

comuni. 

29 abril 
quarta-

feira  

3.º Passeio  Guiado de BTT e Caminhada 
 

Praticar exercício físico e promover o gosto pela 
participação em eventos desportivos e a leitura dos 
respetivos regulamentos. 

BE 
 

3.º 
Ciclo 

 

http://www.un.org/es/events/bookday/
http://www.amazon.co.uk/
http://www.amazon.es;www.bookdepository.com/


                     
 

 

       Plano de Atividades da Biblioteca Escolar – maio   
 

                               Ano letivo 2014 - 2015       email: manteigas.be@gmail.com 
 

Calenda-
rização 

Atividade - Ações Objetivos 
Dinamizadores/ 

convidados 
Destina- 

tários 

4 maio 
segunda 

 
4 de Maio - dia da Mãe 
Exploração da obra  “Mãe”. 
Requisição de livros para os filhos lerem às mães. 
Oficina de criação de objetos em burel e marcadores de livros  

Desenvolver hábitos de leitura BE 
Pré 

1º ciclo 

maio 
 

Concurso Nacional de Leitura 
Prova distrital  

Promover hábitos de leitura BE 3.º Ciclo 

16 maio 
sexta 

 
17 – dia Mundial das Telecomunicações e da Sociedade da Informação. 
Projeção “ Como se faz um jornal”. 
 

Dar a conhecer o trabalho realizado numa redação 
de um jornal. 

BE básico 

 maio 
Ler+  na biblioteca do 1.º ciclo 
Leitura orientada da obra “Vão ao cinema” (1.º ano) 

Desenvolver hábitos de leitura BE 1.º ano 

22 maio 
quinta 

Peddy Paper “À descoberta de Manteigas”. 
Dar a conhecer o património local e os diferentes 
espaços da localidade. 

BE 
 

3º ano 
 

26 mai. 
terça 

Ciência experimental escolar  
A qualidade do ambiente, do ar e da água. Desequilíbrios 
ambientais3.º 

Incentivar o método experimental e o gosto pela 
ciência 

 
BE 

 
3.º ano 

 
Candidatura ao Programa AdaPT Clima@EduMedia:  
“Alterações climáticas: aprender através dos media escolares -  
clima@edumedia”  

Candidatar-se a projetos internacionais BE Comuni. 
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5 de junho de 2015 para os alunos dos 9.º, 11.º e 12.º anos 
Entre 5 e 12 de Junho de 2015, inclusive, – para os alunos do 6.º ano  
12 de junho de 2015 para os alunos do 1.º, 2.º, 3.º, 4.º 5.º, 7.º, 8.º e 10.º anos 

                         
 

           Plano de Atividades da Biblioteca Escolar – junho   

 
 

                             Ano letivo 2014 - 2015         email: manteigas.be@gmail.com 
 

calenda-
rização 

Atividade - Ações Objetivos 

Dinamiza
-dores/ 
convidad

os 

Destina-
tários 

3 jun 
sexta 

 
5 junho - dia Mundial do Ambiente 
 
Experiências com a água, electricidade, ar, som. 
Manuseamento de objetos em situações concretas 

Relacionar sociedade/ciência/tecnologia e ambiente 
BE 

 
3.º ano (e 4º) 

Projeção “Home o mundo é a nossa casa” 
 
Alertar para o frágil equilíbrio do planeta e aqueci/ global. 
 

BE  
 

Utentes da 
BE 

 jun. 
 

 Participação no desfile da Feira Quinhentista de 
Manteigas. 

Participar em eventos culturais abertos à comunidade. 
BE 

Prof. 
 

comuni. 

9,11 jun  
Ler+  na biblioteca do 1.º ciclo 
Exploração do livro digital “O ambiente”  e projeção de vídeos sobre 
consciencialização ambiental. 

Alertar para o frágil equilíbrio do planeta e aqueci/ global. 
 

BE 
Pré-escolar 

1º ciclo 

 

Questionários de Autoavaliação da BE; 
Candidatura ao “Todos Juntos podemos ler”; 
Candidatura à Requalificação da Biblioteca, 
Base de dados; 
Relatório do Plano de Execução da BE 

 
 
Avaliar e melhorar os serviços prestados pela BE. 

BE  
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