Plano Anual de Atividades
Ano Letivo 2016/2017
Ilha

Corvo

Flores

UO

EBS Mouzinho
da Silveira

EBS Flores

EBI da Horta

Faial

EBI Manuel de
Arriaga

Literacia da Informação e dos Média
- Apoio às salas de estudo (todos os ciclos)
- Apoio aos alunos na preparação de provas (do 2º ao 12º ano)
- Resolução de questões de aula (todos os ciclos)
- Olimpíadas da Matemática
- Pesquisa de informação solicitada pelos docentes das diversas áreas curriculares (todos os ciclos)
- Ensino das TIC a alunos com NEE
- Formação para professores
- Sessões de partilha de conhecimentos
- Projeção de filmes “Cinebiblio”, documentários, reportagens
- Palestra sobre a Saúde Escolar
- Palestras no âmbito do Clube de Ambiente e Proteção Civil
- Manutenção e atualização do blogue da biblioteca
- Clube “Atividades de língua estrangeira” (contos, jogos, drama e filmes)
- Trabalhos de pesquisa (6º ano)
- Exposição de trabalhos dos alunos do 11º ano sobre a retórica publicitária, no âmbito da disciplina de
Filosofia
- Dia da segurança do computador
- Segurança na Internet
- Divulgação das potencialidades da BE, continuando a criar e a fortalecer hábitos de leitura nos alunos
- Participação nas atividades regionais “Parlamento dos jovens”, com alunos do 3º ciclo e secundário
- Jornal da Escola
- Tutoriais (1º e 2º ciclos)
- Registo diário (comunidade educativa)
- Sítios Mágicos (comunidade educativa)
- O nosso jornal (jornal de parede na BE) (comunidade educativa)
- Tutoriais (comunidade educativa)
- Entrevistas e debates
- “Nos livros também pesquisas”
- St. Valentine´s day
- Divulgação de modelos de pesquisa; produção de guiões de pesquisa
- Desenvolvimento do uso das tecnologias digitais e da internet
- Divulgação de ferramentas gratuitas incluídas no “Google for Education”
- Divulgação da coleção
- Formação de utilizadores
- Cooperação com os departamentos: desenvolvimento dos espaços reservados a cada disciplina no
espaço físico e no espaço virtual; construção de materiais de estudo para as diferentes disciplinas

Calendarização

Ao longo do ano letivo

1º período
1º e 2º períodos
2º período
12 de janeiro
2º e 3º períodos
Ao longo do ano letivo

Ao longo do ano letivo

2º período
14/02/2017

Ao longo do ano letivo
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Graciosa

EBS Graciosa

EBS Madalena

Pico

EBS Lajes do
Pico

EBS S. Roque
Pico

EBI Vila do
Topo

- Painel das novidades (alunos e professores)
- Guiões de pesquisa e elaboração de trabalhos (alunos)
- Castanhas com livros (comunidade educativa)
- Livros com chá (toda a comunidade educativa)
- Receção e realização do “bibliopaper para os novos alunos”
- Realização de inquérito aos alunos para recolha de sugestões para a assinatura de revistas (toda a
comunidade escolar)
- Concurso de ideias inovadoras para a biblioteca (toda a comunidade escolar)
- Pesquisa e uso da informação: utilização de guiões de pesquisa
- Apoio aos alunos na preparação para os exames
- Promoção do sucesso educativo (alunos de todos os ciclos de ensino)
- Promoção da literacia digital
- Esclarecimentos sobre as tecnologias digitais
- Formação de utilizadores (alunos, DT e professores de cidadania)
- Contacto com os Coordenadores de Departamento
- Apoio na biblioteca (alunos)
- “Caminhos de pesquisa” (alunos)
- Dia da Internet Segura (alunos, pais e encarregados de educação)
- Dia do PI (comunidade educativa)
- Exposição (alunos)
- “À descoberta dos Açores” (alunos)
- “La France” (comunidade educativa)
- Instrumentos de apoio ao estudo (alunos)
- Concurso: Adivinha! Quem me escreveu? / Pertenço a que livro?
- “Concurso: Pesquisa para aprenderes” (alunos dos diferentes anos)
- “Vasculhar o jornal”
- Poesia na escola (comunidade escolar)

S. Jorge

EBS da

- “A minha obra favorita do PNL” (alunos, comunidade educativa)
- Leitura informal (comunidade escolar)
- Disponibilização de recursos sobre os Açores
- Apoio na mediateca (alunos da escola)
- Sports Paper
- O Século do Povo (alunos EBS da Calheta)
- Vamos conhecer a biblioteca (formação de utilizadores) (alunos do 4º ano)

Ao longo do ano letivo
11/11/2016
2º e 3º períodos
De 14/09/2016 a 20/10/2016
1º período
2º e 3º períodos
De 18/04/2017 a 31/07/2017
Ao longo do ano letivo
2º e 3º períodos
Ao longo do ano letivo
07/02/2017
14/03/2017
24/04/2017- 05/05/2017
De 01 a 23 de junho de 2017
23/09/2016-18/11/2016
Ao longo do ano letivo
2º e 3º períodos
De 20 a 24 de março de
2017
De 01 a 31 de maio de 2017

Ao longo do ano letivo

29/09/2016
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Calheta

- «Dark net»
- Disponibilização de tutoriais
- Visita de estudo à Rádio Lumena
- Calendário do Advento (Alunos da escola Básica e Secundária da Calheta)

EBS Velas

- Personalidades que se destacaram na História dos Açores
- Internet Segura (Alunos dos 4º, 5º, 6º anos e UNECA e respetivos encarregados de educação)
- Colaboração pedagógica (toda a comunidade escolar)
- Utilização das tecnologias da informação (alunos de todos os níveis de ensino)
- Criação do e-mail oficial da biblioteca
- Criação do blog da biblioteca
- Criação de guias de procedimentos a seguir na utilização de trabalhos em Word, PowerPoint e Excel no
envio de e-mail
- Receitas especiais para uma quadra especial: construção de um livro de receitas regionais de Natal

EBI Canto da
Maia

- O uso do blog: dotar os professores de conhecimentos sobre como utilizar o blog
- “Desafio Pais e Filhos: à descoberta do património imóvel da nossa cidade”
- Os símbolos da Região Autónoma dos Açores: pesquisa de informação impressa ou digital sobre o
tema
- Jornal Escolar “O Mágico”: dar continuidade ao jornal escolar (EB1/JI Prof. Linhares Furtado)
- “Gosto de ler!”: procura de informação relacionada com determinada atividade (EB1/JI Santa Clara)
- “Procura-me no jornal…”: conhecer e caracterizar um jornal (EB1/JI Santa Clara)
- Banco de recursos: criação de recursos digitais a partir da leitura de diferentes obras (EB1/JI Santa
Clara)
- Tutoriais de pesquisa: criação de tutoriais de pesquisa para apoio aos trabalhos informáticos
- “Pesquisando…”: pesquisa, na internet, de histórias e poesia, e criação de um ficheiro para a
organização das mesmas
- Meninos, vamos pesquisar!” (EB1/JI Prof. Linhares Furtado)
- Internet Segura: sessões de esclarecimento
- Prós e contras da Internet: debate
- Histórias que abraçam (receção aos alunos dos 5º anos, CA e DOV)

EBI da Lagoa

São

- Concurso Selfies com livros
- Reuniões da equipa da BE
- Elaboração de material informativo de apoio ao estudo
- Elaboração de guia de utilizador
- Apoio aos alunos no uso de motores de busca na internet

1º período
De 01 a 30 de novembro de
2016
De 01 a 15 de dezembro de
2016
2º período
De 3 a 31 de janeiro de 2017
Ao longo do ano letivo
Início do ano letivo
1º e 2º períodos
Novembro e dezembro de
2016
2º período
3º período

Ao longo do ano letivo

Setembro e outubro de
2016
2º período
Ao longo do ano letivo
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Miguel

EBI da Maia

EBI da Ribeira
Grande

EBI de Água
de Pau

EBI Ponta
Garça

- Apoio aos alunos na pesquisa e produção de trabalhos diversos no computador
- Continuidade ao Blogue da BE
- Divulgação das atividades da escola e da BE na página do facebook
- CULTURARTE: exposição de postais de Natal
- Peddy-paper sobre a União Europeia
- Exposição sobre rosas dos ventos
- Dia da Europa
- Gráficos termopluviométricos e pirâmides etárias
- O Museu Carlos Machado na escola; articulação com o projeto Alma Mater Artis
- Espaço Memória: continuação da construção de molduras dos escritores que passaram pela EBI da Maia
- Divulgação digital
- Catalogação
- Mês Internacional das Bibliotecas Escolares
- Bibliopaper: À descoberta da BE
- Concurso «O meu livro preferido» (1º, 2º e 3º ciclos)
- Desafio «Em busca da pista perdida»
- Cantinho do audiovisual
- Divulgação digital: blogue, facebook e email da BE
- Receção dos alunos dos 2º e 3º anos
- Capa do Gaspar
- Exposições de departamentos
- Lê e navega
- Concurso de marcadores de livros
- Blogue
- Newsletter (mensal)
- Visitas guiadas à biblioteca (formação de novos utilizadores)
- A biblioteca vai à sala
- Semana da Internet Segura (sensibilização sobre a segurança na net)
- Reuniões regulares da equipa da BE
- Elaboração de material informativo de apoio ao estudo
- Lecionação de aulas de pesquisa em sites científicos na biblioteca
- Lecionação de aulas na biblioteca
- “Ciências Naturais no cinema!” (última 4º feira de cada mês entre as 14h30 e as 16h)
- Produção de guiões/materiais de apoio (alunos que frequentam a biblioteca)
- Pesquisa de sites científicos e outros na internet e livros da biblioteca
- “Newton gostava de ler!”

Ao longo do ano letivo

De 24 a 28 de outubro de
2016
Ao longo do ano letivo
Outubro

Ao longo do ano letivo

Outubro
De 1 a 16 de dezembro
De 6 a 10 fevereiro
Ao longo do ano letivo

Ao longo do ano letivo

Uma atividade por período
nas aulas de CN
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- Marcador de livros (toda a comunidade escolar)
- “Projeto alimentação saudável”
- “Dia Nacional da Cultura Científica” (pré-escolar)
- Mensagem de Natal - árvore de Natal (toda a comunidade escolar e pais e EE)

EBI Rabo de
Peixe

EBI de Capelas

EBI dos Arrifes

EBI dos
Ginetes

EBI Roberto
Ivens

- Concurso logotipo da biblioteca (1º, 2º e 3º ciclos)
- “Concurso: construção de um eco código”
- Lecionação de aulas na biblioteca
- Placard informativo da biblioteca (toda a comunidade educativa)
- “À descoberta da União Europeia” (comunidade educativa) (comemoração do dia da EU: dia 9 de maio)
- “Rosas à lupa”
- “Como agir antes, durante e após a ocorrência de um sismo” (alunos do pré-escolar)
- Cantinho digital (panfletos e folhetos sobre o uso de ferramentas digitais)
- Bibliofilme: «Ler é divertido, deixa-te levar»
- “Volta ao mundo em 30 livros” (quinzenalmente)
- “Viajas comigo?”
- “Não estás s(p)ó”
- “(Ex)põe!”
- “Poesia Ilustrada” (1 vez por período)
- “Biogravar” (novembro, janeiro e abril)
- Livro no telemóvel
- Tutorial (alunos)
- «Uma lição na biblioteca» (alunos)
- Encontros com os departamentos (alunos e docentes)
- “Hora do filme” (alunos)
- Acolhimento/receção aos alunos do 5º ano
- A biblioteca vai à Cidadania/ sala de estudo/aula
- Ações de sensibilização/jogos digitais
- Reuniões/ Colaboração
- Empréstimo do acervo para a sala de aula
- Criação de “Facebook”/blogue da biblioteca escolar
- Formação aos utilizadores da BE
- O explorador vai à biblioteca (comunidade educativa e BE da ilha de São Miguel)
- Navegação Segura

De 24 a 31 de outubro de
2016
Novembro de 2016
24/11/2016
De 2 a 16 de dezembro de
2016
1º e 2º períodos
2º ou 3º período
2º e 3º períodos
De 8 a 12 de maio de 2017
3º período
Ao longo do ano letivo
1º e 2º períodos
3º período
Maio
Ao longo do ano letivo

Ao longo do ano letivo
1º e 2º períodos
2º e 3º períodos
Setembro e outubro
1º e 2º períodos
2º e 3º períodos
Ao longo do ano letivo
A partir do 2º período
3º período
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- Treinamente: Concurso trimestral (alunos do 4º ao 6º ano)
- Arte e Biblioteca (celebração das efemérides associadas a artistas plásticos, na biblioteca)
- “Ver/ler Cinema”
- “Story time”

EBS Vila
Franca do
Campo

- “Aprender com a biblioteca escolar”: pesquisa, seleção e organização de informação; consulta de
dicionários; leitura de textos de diferentes géneros literários
- Tutoriais e guiões (guiões orientadores da pesquisa de informação; como usar o catálogo da BE; como
fazer uma citação; como elaborar uma bibliografia; como apresentar um trabalho escrito ou apresentação
multimédia; como pesquisar na internet; como criar uma conta de email
- Envio de postais eletrónicos de Natal: promoção das TIC
- A biblioteca e as aprendizagens (modelos de pesquisa; propostas de leitura de textos para várias
disciplinas)
- Banco de provas/exames
- Dia Municipal da Igualdade – a diferença com/no desporto (leitura e debate sobre artigo da revista Super
Interessante); Dia Municipal da Igualdade: A estatística e a (Des) igualdade; Dia Municipal da Igualdade:
Contos Todos Contamos («de Mulher para Mulher 2»)
- Ciclo de Cinema e Pessoa com Deficiência

EBS Nordeste

- A biblioteca como centro de recursos educativos ao domicílio: disponibilizar à comunidade um
conjunto de recursos educativos (fichas de informação, fichas de trabalho, guiões de trabalho e de leitura,
powerpoint, links para sites de interesse)
- Teatro «ID, a tua marca na net»
- Halloween

ES Antero de
Quental
ES da Lagoa

- Dia de São Valentim: declamação de poemas alusivos à data, em português, francês e inglês
- Primavera com Poesia
- Semana da Cultura Açoriana (divulgação de autores açorianos)
- Organização do peddy paper: «A minha vila tem história»; roteiro de património
- Segurança na Internet – Netiquetas
- Literacia digital (construção de tutoriais digitais)
- Bibliopaper para alunos do secundário
- Navegação virtual acompanhada: sessões de exploração temática recorrendo a sítios da internet
- Visita guiada à biblioteca – «À descoberta da biblioteca»: regras de funcionamento; organização; tipo
de livros; realização da atividade «À caça da mensagem»

Ao longo do ano letivo
1x por mês
preferencialmente na última
6ªf de cada mês

Ao longo do ano letivo

De 12 a 14 de dezembro de
2016
Ao longo do ano letivo
De 24 a 28 de outubro de
2016
De 28 de novembro a 2 de
dezembro de 2016
De 3 de janeiro a 30 de
junho de 2017
19 de janeiro de 2017
De 24 de outubro a 1 de
novembro de 2016
14 de fevereiro de 2017
21 de março de 2017
De 27 a 31 de março de
2017
Ao longo do ano letivo
Maio de 2017
2º e 3º períodos
De 23 a 29 de setembro de
2016
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- Comemoração do Dia Mundial da Alimentação: os alunos resolvem um guião; para o resolver, irão
pesquisar em livros, enciclopédias, dicionários e assuntos/temas relacionados com a alimentação
- Dia Internacional das Bibliotecas: organização de uma pequena exposição subordinada ao tema «A
biblioteca ao longo dos tempos»; leitura de poemas sobre a biblioteca, o ato de ler e a importância da
leitura; os alunos irão redigir frases sobre a importância da leitura
- Dia Nacional da Cultura Científica: personalidades que se destacaram no mundo da ciência; participação
numa oficina da ciência;
- Promoção de um workshop: «Como criar um ebook»
- Dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos: exposição sobre «Os direitos humanos na literatura e
no cinema»; visualização de vídeo: «Os refugiados na Europa»
- Dia Internacional da Língua Materna: sessão lúdica de jogos sobre gramática
- Apoio aos alunos que frequentam a BE
ES da Ribeira
Grande

- Visitas guiadas à BE (para alunos do 7º ano de escolaridade)
- O correio eletrónico – um passaporte para o saber
- Bibliopaper (conhecer o acervo da BE; usar as TIC)

ES das
Laranjeiras

ES Domingos
Rebelo

- Projeto «Ler no Dia» – protocolo assinado com a Câmara Municipal de Ponta Delgada (jornais;
operacionalizar a literacia dos média)
- Suplemento «Vital» – Açoriano Oriental (divulgar as atividades da BE)
- Projeto «Newton Gostava de Ler!» (para alunos do 7º ano)
- VII Ciclo de Cinema
- National Geographic e Courrier International em ação: elementos da equipa da BE fazem sinopses das
revistas para divulgar na página web e no blog da BE
- Visitas guiadas à BE com a realização de um bibliopaper (envolvimento dos alunos do curso de BAD):
questionários em forma de quiz sobre a organização da biblioteca e sobre as diferentes valências
- Dicionário etnográfico digital de obras de Domingos Rebelo
- Ler melhor com tecnologia: uso de tablets com software adequado para aulas de apoio a alunos
com dislexia e outras problemáticas de linguagem
- «Hiperliga-te» (dossiês digitais para Português; atualização dos dossiês digitais já existentes) – divulgação
feita no blog
- “A biblioteca é uma disciplina”: criação da disciplina de Biblioteca no Google drive como repositório
para instrumentos de trabalho para alunos (modelos de pesquisa; elaboração de trabalhos)
- Concurso: Imagem de Marca (concurso: os alunos criam uma «imagem de Marca (logótipo para o blog da
BE) – aulas de Cidadania e curso profissional de DC)
- “O Facebook é teu”: as turmas de Cidadania publicam conteúdos no facebook

De 17 a 21 de outubro de
2016
De 24 a 28 de outubro de
2016
De 24 a 30 de novembro de
2016
De 12 a 15 de dezembro de
2016
De 21 a 24 de fevereiro de
2017
Ao longo do ano letivo
De 10 a 14 de outubro de
2016
20 de novembro de 2016
26 de outubro de 2016
(Dia Internacional das BE)
Ao longo do ano letivo
Maio de 2017
Ao longo do ano letivo
De 17 a 29 de outubro de
2016

Ao longo do ano letivo

De 2 de novembro a 13 de
janeiro
De 3 de janeiro a 9 de junho
de 2017
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- Guiões de pesquisa e tutoriais
- Dia Nacional dos Centros Históricos – À descoberta do património local
- Projeto «Agricultura biológica – Espaço em cena» (elaboração de um mini-projeto a aplicar na escola)
- Gincana cultural (Dia Nacional da Cultura Científica)
- «Como vai a reciclagem na nossa escola?»
- A biodiversidade na ilha de Santa Maria/ Biodiversidade na literatura açoriana
- À descoberta da geodiversidade em Santa Maria
- Dia da Internet Segura

Stª Maria

EBS Stª Maria

- «On s’amuse, en parlant et en écrivant français»
- Matemáticos ilustres portugueses e as suas descobertas
- Construção de frisos cronológicos (História da Cultura e das Artes)
- 7 dias, 7 dicas sobre os media
- Dia Europeu das Línguas
- Teste de conhecimentos sobre os direitos de autor
- Visitas à biblioteca; Clube de amigos da BE
- Formação para a literacia da informação – Modelo Big 6

Terceira

EBI Praia
Vitória

- Leitura informal: jornais digitais e revistas (Público Digital, Visão Júnior, Super Interessante,
Amiguinho)
- Concurso promovido pelo Clube do Ambiente
- Cientista VIP (desafios mensais com questões sobre Matemática, Biologia, Geologia, Física e Química)
- À descoberta da Biblioteca Escolar/Bibliopaper (formação de utilizadores) – todas as turmas do 5º
ano: apresentação de todas as valências da BE: sistema de pesquisa do catálogo através do OPAC;
utilização do catálogo e CDU; requisição de livros; preenchimento do Registo Diário Informatizado;
utilização dos recursos e equipamentos informáticos
- «Pedras com História»: feira de minerais; leitura de um conto associado às rochas; criação de contos
sobre esta temática
- Viagem pelo Sistema Solar (filme; conto A que sabe a lua?; jogo didático; observação solar ou noturna)
- Histórias com plantas (construções de herbários; exploração da obra Herbário, de Jorge Sousa Braga)
- Projeto Etwinning: Digital inclusion and library activities

Ao longo do ano letivo
Março de 2017
Janeiro de 2017
Outubro e novembro de
2016
Fevereiro de 2017
De janeiro a maio de 2017
Março de 2017
Dia 7 de fevereiro de 2017
De novembro de 2016 a
fevereiro de 2017
Outubro de 2016
Outubro e novembro de
2016
De 10 a 17 de março de
2017
26 de setembro de 2016
De 25 de outubro a 4 de
novembro de 2016
14 de setembro de 2016
Outubro e novembro de
2016
Ao longo do ano letivo

De 3 a 7 de outubro

De 16 a 25 de novembro
De 13 a 16 de março
De 24 de abril a 12 de maio
Ao longo do ano letivo
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- Criação de «book trailers»

EBI Angra
Heroísmo

- Como construir e gerir um blog no Wordpress
- Pré-profissionalização – turmas 2 e 3 ajudam a biblioteca: promoção de concursos; exposição de
trabalhos
- Divulgação de atividades e projetos de aula em parceria com os professores da escola
- Semana da Internet Segura

EBI Biscoitos

EBI F. F.
Drummond

EBS Tomás de
Borba

- Apoio letivo multidisciplinar
- Leitura digital na biblioteca
- Dossiê das literacias digitais (técnicas para a elaboração de um trabalho escrito, apresentação em
powerpoint, pesquisa na internet)
- “Ler Mais no 1º Ciclo”
- Desafios de Matemática
- Vamos fazer um livro!
- Projeto «Ás de Ler» (atividades que os alunos realizam: requisição de livros, partilha de opiniões,
visionamento de filmes, produção de textos, pesquisa online, tratamento de informação, produção de
vídeos e uso de ferramentas tecnológicas na produção dos trabalhos)
- Divulgação de recursos de apoio através de blog, facebook e panfletos
- Projeção de documentários bibliográficos de autores, de filmes e de trabalhos realizados por alunos
- Aprender a construir um blog
- Articulação com os diferentes departamentos da escola e com o órgão de gestão para assegurar a
valorização da BE
- Produção de guiões de pesquisa e de procedimentos de apoio à utilização das novas tecnologias
- Divulgação da assinatura mensal da revista Visão Júnior online
- Leitura digital de livros disponibilizados por instituições de referência
- Utilização dos computadores para pesquisa
- Criação de um espaço destinado ao uso de portáteis
- Produção e utilização de guiões de pesquisa e apoio à busca e utilização da informação (Oficina: «Vamos
Navegar na Net»; tentativa de generalizar o Modelo Big 6 a toda a escola)
- Sessões acerca dos perigos e das vantagens da internet: Segura Net

ES J. E.
Andrade

- Desenvolvimento do conceito de escola inclusiva: motivação para o sucesso escolar
- Desenvolvimento do conceito de escola inclusiva: Dia Internacional da Pessoa com Deficiência
- Desenvolvimento do conceito de escola inclusiva: A biblioteca escolar aos olhos do 9º G – mostra de
expressão gráfica
- Desenvolvimento do conceito de escola inclusiva: Workshop: preparação para provas e exames
- Trabalho em parceria com o conselho executivo e outros órgãos de gestão de modo a valorizar o papel da

De 1 de novembro a 2 de
maio
10 de maio de 2017
Ao longo do ano letivo
De 6 a 10 de fevereiro de
2017
Ao longo do ano letivo

Ao longo do ano letivo

Ao longo do ano letivo

De 9 de janeiro a 24 de
fevereiro de 2017
De 14 de novembro a 9 de
dezembro de 2016
Dia 12 de outubro de 2016
Dia 5 de dezembro de 2016
De 9 de janeiro a 24 de
março de 2017
De 18 de abril a 14 de junho
Ao longo do ano letivo
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biblioteca
- Trabalho em parceria com o Conselho Pedagógico e Pais/Encarregados de Educação
- Aumento do nível de utilização dos média nos serviços informativos e educativos oferecidos pela BE:
Instalação da Plataforma Moodle de apoio a outras atividades da BE
- Visitas guiadas à biblioteca destinadas a alunos do ensino básico e aos alunos do curso noturno do
Programa Reativar
- Oficinas de exames: apoio aos alunos na preparação de testes e exames (parceria com a Porto Editora)
- Exposição/ feira de minerais em articulação com o Departamento de Ciências Físico-naturais

1º período
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