Plano Anual de Atividades
Ano Letivo 2016/2017
Ilha

UO

Corvo

EBS Mouzinho
da Silveira

Flores

EBS Flores

EBI da Horta

Literacia da leitura
- Hora do Conto (1º ciclo)
- Clube de Leitura
- Requisição semanal de livros
-“Espaço Notícias”
- Apresentação dos livros lidos
- Participação em concursos de leitura
- “Ler é saudável” (1º ciclo)
- “Kits curiosidades: Pordata Kids”/ 100 curiosidades/ 100 respostas (1º ciclo)
- Biblioteca sonora (pré-escolar e 1º ciclo)
- Caderneta de leitura/leitor+
- Baú da leitura (todos os alunos)
- Banca da Biblioteca Pública e Arquivo Regional João José da Graça
-“Ler é saudável” (todos os alunos do 1º ciclo da Unidade Orgânica)
-“Ler + no 1º ciclo” (alunos do 2º ano do 1º ciclo da Unidade Orgânica)
- Divulgação de aquisições/campanha de recolha regional de livros para as BE
(comunidade educativa)
- “O Marinheiro Livreco é amigo da biblioteca” (todos os alunos do pré-escolar da UO;
idosos dos centros de dia e formandos da universidade sénior; salas dos 5 anos AJA)
- Hora do conto
- “The Wheel of books” (alunos dos 1º e 2º ciclos)
- Clube de teatro
- Literacia 3D - o desafio do conhecimento
- Visitas à BE na aula de Português

Faial

- Halloween (alunos dos 1º e 2º ciclos)
-“Nos livros também pesquisas”
- Estafeta da palavra/campo vocabular
- Dramatização em inglês
- Maratona da leitura
- «A BE vai à tua sala: ler mais, ler melhor»
EBI Manuel de
Arriaga

- Feira do livro
- Promoção dos hábitos de leitura; desenvolvimento da comunidade de leitores da ESMA

Calendarização

Ao longo do ano
letivo

Ao longo do ano
letivo

De 03 a 31 de
outubro de 2016
31/10/2016
2º período
04/04/2017
3º período
De 24 a 28 de abril
de 2017
Ao longo do ano
letivo
De 01 a 20 de
dezembro de 2016
Ao longo do ano
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Graciosa

EBS Graciosa

(clube de leitura virtual)
- Cartão de leitor (alunos)
- Baús surpresa (alunos da EB/JI da Graciosa)
- Leituras inesperadas (toda a comunidade educativa)
- Palavras novas (alunos do 1º ciclo)
- Livros com chá (toda a comunidade educativa)
- Dinamizar a utilização do passaporte de leitor (todos os leitores da biblioteca)
- Comemoração das efemérides (dia da biblioteca…) (todos os alunos)
- Montra de novidades (toda a comunidade escolar)
- Exposição de livros por áreas temáticas e/ou de autores (comunidade escolar)
-“À noite na biblioteca”

EBS Madalena

- Árvore de Natal com livros (toda a comunidade escolar)
- Painel de incentivo à leitura em férias escolares (toda a comunidade escolar)

EBS Lajes do
Pico

Pico

EBS S. Roque
Pico

- Realização de uma segunda maleta com obras do plano nacional de leitura a deslocar
às escolas do primeiro ciclo e reformulação da maleta do ano anterior (alunos do 1º ciclo)
-“Livrinhos com pés” (dinamização das sessões de leitura por meio de ateliês e
oficinas) (alunos do 2º ano)
- Despertar para a leitura (alunos do pré-escolar, 1º e 2º ciclos)
- Orientação dos leitores na escolha dos livros a ler (alunos de todos os ciclos de
ensino)
- Divulgação das novidades (comunidade escolar)
- O (A) amigo (a) de livros (alunos de todos os ciclos)
- Concursos de ortografia e provérbios
- Poemas à “Amizade”
- Top leitor (alunos dos 1º, 2º e 3º ciclos e secundário)
- “Batalha de livros”
- Ler + (2º ano do ensino básico)
- Hora do conto (alunos do 1ºciclo)
- “Contos de Natal”
- Dia de S. Martinho (comunidade educativa)
- Concurso de leitura
- Dia Mundial da Poesia

letivo
Ao longo do ano
letivo
2º e 3º períodos
18/01/2017
Ao longo do ano
letivo
De 14 a 16 de
setembro de 2016
De 05 a 16 de
dezembro de 2016
De 12 a 16
dezembro de 2016

2º e 3º períodos

Ao longo do ano
letivo
2º período
2º e 3º períodos
3º período
Ao longo do ano
letivo
1º período
11/11/2016
De 03 a 31 de
janeiro de 2017
21/03/2017
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- Semana da leitura

EBI Vila do
Topo

- “Ler é saudável” (alunos dos 3º e 4º anos)
- Contar um conto (pré-escolar; 1º ciclo; PDOV e UNECA)
- Ler mais no 1º ciclo (alunos do 2º ano)
- Os livros da minha vida (comunidade educativa)
- Projeto LOL (Ler o Livro) (alunos do 1º ciclo)
- Laboratório de letras (alunos do 1º ciclo)
- Leitura em Inglês- 5º A
- Ilustração de uma história (comunidade educativa)
- Constrói um poema

S. Jorge

EBS Calheta

- Caixinha de contos (alunos do pré-escolar ao 4º ano)
- À procura do escritor (alunos da escola sede)
- Sabias que…? (comunidade escolar)
- Clube de leitura (alunos do pré-escolar ao 4º ano)
- Ler + no 1º ciclo (alunos do 2º ano)
- Ler é saudável (alunos dos 3º e 4º anos)
- Participação em concursos
- Feira do livro (comunidade escolar e envolvente)
- Sarau – o prazer de ler (comunidade escolar e comunidade em geral)

EBS Velas

São Miguel

EBI Canto da
Maia

-Teatro para os pequeninos (alunos do pré-escolar ao 4º ano)
- Promoção da leitura e das literacias (alunos de todos os ciclos de ensino)
- Promoção da capacidade leitora (todos os alunos)
- “Dança com livros”: contacto com diversos tipos de livros
- “Comemorações”: interpretação do poema de uma canção sobre os alimentos (EB1/JI
de S. José)
- Pão por Deus: declaração de quadras sobre a efeméride pelos alunos do pré-escolar
(EB1/JI de S. José)
- Concurso de rimas sobre “A biblioteca encantada”: construção e escolha da melhor
rima, por cada turma, em contexto de sala de aula, para ser afixada na biblioteca
- Feira do livro: venda de livros
- “Concurso de escrita”: “Carta ao Pai Natal”, “Conto de Natal” e “Mensagem de Natal”
- “Canta Comigo, Leio Contigo!”: sessão de leitura (EB1/JI de Santa Clara e EB1/JI

De 27 a 31 de
março de 2017
2º e 3º períodos
Ao longo do ano
letivo
1º e 2º períodos
De 01 a 31 de
março de 2017
De 20 a 24 de
março de 2017

Ao longo do ano
letivo

De 14 a 18 de
novembro de 2016
24/03/2017
30/03/2017
Ao longo do ano
letivo
1º período
31 de outubro
Novembro
De 21 a 25 de
novembro
Dezembro
9 de dezembro e 2º

Plano Anual de Atividades
Ano Letivo 2016/2017
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- Feira de jogos didáticos: venda de jogos
- “As estórias da História”: exploração de lendas e outros textos relacionados com a
História e Geografia de Portugal
- A BE vai à sala de aula: criação de kits didáticos de Matemática (geometria) e de
Inglês
- Desafio «Pais e Filhos»: bibliopaper à descoberta do património imóvel da nossa
cidade
- Hora do “Convidado-Leitor”: sessões de leitura em voz alta

período (data a
definir)
De 21 a 24 de
fevereiro
2º e 3º períodos

3º período
2 vezes por
período

- “Leitura em vai e vem…”: sessões de leitura (EB1/JI de Santa Clara e EB1/JI Prof.
Linhares Furtado)
- “Hora do conto”: cantinho da leitura na sala de aula (EB1/JI de Santa Clara, EB1/JI de
S. José e EB1/JI Prof. Linhares Furtado)
- Criação de bibliotecas de turma (EB1/JI Prof. Linhares Furtado)
- “Intercâmbio de leitura”: sessões de leitura entre alunos de diferentes anos de
escolaridade (EB1/JI Santa Clara)
- Autor do mês (EB1/JI Prof. Linhares Furtado)
- Meninos, vamos cantar!: Criação de um cancioneiro (EB1/JI Prof. Linhares Furtado)
- “- Eu aconselho-te…”: apoio ao aluno no aconselhamento e orientação de leituras
- “Quem conta uma história?”: conto de histórias tradicionais, lendas e fábulas (EB1/JI
de Santa Clara e EB1/JI de S. José)
- Projeto de Leitura (EB1/JI de S. José)
- “Ler + no 1º ciclo”: abordagem e exploração de obras do PNL
- “Ler é saudável”: juntando a leitura e a atividade física
- Ler em voz alta prosa e poesia: sessões de leitura em prosa ou poesia
- Os nossos livros: “O nosso ananás”, “Uma turma, uma história” e “Uma escola,
um livro!”: produção de “livros” com os alunos, a partir das suas criações, de pesquisas
e tradições (EB1/JI Prof. Linhares Furtado)

Ao longo do ano
letivo

- Leitura e exploração de obras completas nos diversos núcleos escolares

De acordo com a
distribuição de
obras por núcleo
escolar

- “Encontro com escritores”: sessões literárias para os alunos (Autor Pedro Soares dia
24 de out. – EB1/JI Prof. Linhares Furtado); (Autora Susana Margarido sem data – EB1/JI
de Santa Clara)
- Dramatização de histórias a apresentar à comunidade educativa (EB1/JI de Santa

Sempre que
oportuno
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Clara, EB1/JI de S. José e EB1/JI Prof. Linhares Furtado)
- Olimpíadas de Português: concurso
- Visita de estudo à Biblioteca da EB 2, 3 Padre João José do Amaral
- Norma é ser diferente (Dia Municipal para a Igualdade – 24 de outubro)
- Atribuição dos Prémios de Mérito
- Encontro com a escritora Susana Teles Margarido (Dia Municipal para a Igualdade –
24 de outubro)
- The Old House (obras de leitura extensiva)

EBI da Lagoa

- Histórias que abraçam
- Conto de Natal na EB1/JI Tavares Canário
- A culinária e os livros (visionamento de um filme e pequena amostra de bolos alusivos
à época)
- O estranho mundo de Jack (The Nightmare Before Christmas): exploração da obra e
visionamento do filme
- Adormecer com os Livros
- O Diário de Anne Frank (visualização do filme)
- Oficina de Sonhos, Medos e Monstros
- Dia Internacional da Língua Materna
- Semana da Leitura «O Prazer de Ler»
- Um Doce Poema (comemoração do Dia Mundial da Poesia)
- Help! (obra de leitura extensiva)
- Dia da Mãe (feira de minerais)
- (A)braços com a Leitura (Dia do abraço)
- O Grufalão (The Gruffalo): exploração da obra e visionamento do filme
- Livros em destaque
- Top Leitor
- Top Livro
- Concurso «Vamos Ler em Voz Alta e de Soletração»
- Sirva-se de um livro
- Reading Time
- Dias históricos de Portugal
- Exploração da brochura: “A linguagem e a comunicação no jardim-de-infância”

Final do ano
12 de outubro
De 18 a 21 de
outubro
20 de outubro
27de outubro
Outubro e
novembro
Novembro
30 de novembro
Novembro e
dezembro
Dezembro
Janeiro e março
27 de janeiro
Fevereiro
21 de fevereiro
De 27 a 31 de
março
Março
Abril
Maio

Ao longo do ano
letivo
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- Hora do conto (atividade realizada semanalmente, durante o período da manhã)
- Projeto «Leitura em Vai e Vem»
- Sessões de promoção de leitura (uma sessão por período)
- Atividades de promoção da leitura (requisição quinzenal de alguns livros da biblioteca)
- Projeto «Leitura em Família» (atividade realizada mensalmente)
- Apresentação de um livro à turma (atividade realizada mensalmente)
- Biblioteca Itinerante
- Formação em “Simbologia do Movimento -1», com Mónica Savá
- Encontro com o escritor Pedro Câmara
- Encontro com o escritor António Mota
- Encontros com a escritora Carolina Cordeiro

EBI da Maia

EBI de Ribeira
Grande

- A leitura no dia a dia
- Visitas guiadas dos novos utilizadores da BE
- Top periodal
- Caixas mágicas da BE (articulação com a BP da Ribeira Grande e Museu do Tabaco da
Maia; criação de zonas de periódicos no bar)
- Articulação com os representantes das BE do 1º ciclo e com os departamentos do Préescolar e do 1º ciclo
- Clube dos Amigos da Biblioteca Escolar
- Ler Mais no 1º ciclo
- «Newton Gostava de ler!» (turmas do 7º ano e 3º e 4º anos da EB/JI de São Brás)
- Projeto «Hora do conto – Uma biblioteca inclusiva»
- Projeto «Ler é saudável»
- Projeto «Newton Gostava de Ler!»
- Semana da Leitura
- Clube de Leitura
- Sirva-se de livros
- Projeto «Todos Juntos Podemos Ler»
- Feira do livro

EBI de Água de
Pau

- Semana da leitura (Prazer de Ler)
- Comemoração do Dia Internacional do Livro e dos Direitos de Autor – Stop Leitura
- Concurso “Caça ao Talento” (03/10 a 31/05)

Julho de 2017
Janeiro de 2017
9 de fevereiro de
2017
De 1 a 31 de março
de 2017

Ao longo do ano
letivo

Periodal
De 27 a 31 de
março
Ao longo do ano
letivo
Novembro e
dezembro
De 27 a 31 de
março
21 de abril
Ao longo do ano
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EBI de Ponta
Garça

- Hora do conto (03/10 a 16/06)
- Divulgação de novidades (livros) (03/10 a 16/06)
- Clube de expressões: “Rua da Lua”
- “Hora do conto” (alunos do pré-escolar, 1º ciclo e UNECA, UNECA socioeducativa,
DOV A,TPCA 1A, 1B);
- Leitura expressiva de obras contempladas nas Metas do 6º ano
- Dinamização do projeto: “Na Biblioteca” (alunos e docentes da UNECA e TVA PP) (3ª f
das 11h às 11h45)
- Leitura e expressão dramática (TPCA1B) (4ª f, entre as 10h30 e as 11h15)
- Requisição de livros (turma UNECA e DOV A)
- Requisição de livros para os alunos e seus familiares (alunos das turmas do préescolar, 1º, 2º e 3º ciclos)
- Feira do livro (toda a comunidade escolar)
- Encontro com escritores (1º, 2º e 3º ciclos)
- Comemoração do dia do livro (turma UNECA, DOV A)
- Violência doméstica

EBI Rabo de
Peixe

- Vamos à biblioteca (levar a turma à BE – EB1/JI Professor António Augusto da Mota
Frazão)
- Ler em digital (pesquisa de sites sobre leituras em suporte digital)
- Teatrices (ler poesia, conto, fazer teatro de fantoches; dramatização de histórias)
- À descoberta dos livros – professores titulares de turma – EB1/JI Professor António
Augusto da Mota Frazão
- À caça do poeta
- Halloween
- “Leitores +”

EBI de Capelas

- “Era uma vez”
- Pão por Deus
- Quem lê?
- “O teatro vai à escola”
- Livros com óculos
- Semana da Leitura

letivo

Ao longo do ano
letivo

Última semana do
2º período
2º e 3º período
Dia do livro -23 de
abril
15 de maio (dia da
família)

Ao longo do ano
letivo

De 24 de outubro a
31 de outubro de
2016
31 de outubro de
2016
Setembro
20 de outubro
3 de novembro
1º período
27 de janeiro
2º e 3º períodos
Março
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EBI dos Arrifes

- Ler com assento
- “Storytelling” (1 vez por período)
- “Top leitor” (alunos)
- “Top livro“ (alunos e comunidade educativa)
- “Hora do conto” (turmas de todos os ciclos serão selecionada mensalmente, pais e
encarregados de educação)
-“Chá com leituras”
- Oficinas de Escrita Criativa
- Encontro com um escritor
- Feira do livro usado (comunidade educativa)
- “Roda do livro” (alunos)
- Concurso de leitura (1º, 2º e 3 ciclos)
- O livro da minha vida (comunidade educativa)
- Semana da Biblioteca Escolar/ Viajar na leitura
- Feira do Livro

EBI dos
Ginetes

EBI Roberto
Ivens

- Histórias de outras paragens (01/12 a 31/03)
- Comemoração do Dia da Poesia
- Convite a escritores (10/02 a 28/04)
- Personagens “Top Story” – desfile de personagens (24/02 a 21/04)
- Exposição de livros
- Concursos/Projetos «Ler mais no 1º ciclo» e « Ler é saudável»
- “À roda dos livros”
- “Leitor em forma”
- Escritor do mês
- Exposição de revistas e jornais
- Exposição de trabalhos/realização de atividades de várias áreas curriculares e não
curriculares
- Projeto “Viajar no mundo das palavras”
- “Leitura em vai e vem”/Contos viajantes
- “Hora do conto”
- “Vasculhar o jornal” e “Jornal falado” (4/11 a 31/05)
- “Tiras de histórias” (7/11 a 09/06)
- Dança com livros
- Conta-me uma história

Ao longo do ano
letivo

Ao longo do ano
letivo

24/10/2016
1ºperíodo
2ºperíodo
2º e 3ºperíodo
De 21 a 28 outubro
De 21 a 24
novembro
1º e 2º períodos
2º período
2º e 3º períodos

Ao longo do ano
letivo

Setembro/outubro
Outubro/novembro6ºano
2º Período - pré-
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- Bem-vindo ao «Mundo das Palavras» (1º e 2º ciclos)

EBS de Vila
Franca do
Campo

EBS do
Nordeste

- O leitor do mês
- STOP Leitura (alunos do pré-escolar, 1º e 2º ciclos, comunidade em geral)
-Descobrir a biblioteca da escola (1º ciclo - 3º ano)
-Percurso Poético (equipa BE; alunos do 2º ciclo, membros do clube de teatro,
comunidade em geral (EE, pais), assistente operacional)
- «Fadas, castelos e monstros»: leitura expressiva, dialogada e dramatizada de excertos e
obras (atividade mensal)
- «Newton gostava de ler!» (para o 4º ano)
- Hora do conto semanal (Escola B1/JI Francisco de Medeiros Garoupa)
- Leitura das obras das Metas: EB/JI Padre Manuel Ernesto Ferreira
- Hora do conto/conto da semana: EB/JI Padre Manuel Ernesto Ferreira (leitura de um
conto do PNL pela professora e/ ou por uma mãe)
- Projeção de histórias alusivas a temas tratados nas várias disciplinas: EB/JI Padre
Manuel Ernesto Ferreira
- Semana da leitura: Escola B1/JI Francisco de Medeiros Garoupa
- Concurso de leitura «O leitor do mês/ A turma leitora do mês»
- «Leituras de conforto» e «Livro lido/livro visualizado» (rubrica do blogue com sugestões
e sinopses de leitura)
- O cantinho da leitura na biblioteca (construir um espaço para a hora dos contos,
dramatizações e apresentações)
- Aniversários com leituras: presentear o pessoal docente e não docente no dia do seu
aniversário com um cartão de felicitações onde conste uma sugestão de leitura e a
respetiva sinopse.
- Leituras concelhias: os EE fazem propostas de leitura no blogue
- Reprodução e exposição do alfabeto de LGP
- Dia Municipal da Igualdade: Des(igualdade) no acesso às oportunidades dos emigrantes
e imigrantes; biografias de mulheres que marcaram a história
- «Leituras de uns para outros»: apresentação da leitura do livro de Susana Teles
Margarido, Sou diferente, sou fantástico; dinamização da leitura do ebook: O meu
vizinho é um cão
- Leitura e atividades práticas com o texto «Meninos de todas as cores»
- Elos de leitura: apresentação de leituras entre turmas
- Livros a tiracolo: projeto para o pré-escolar (a criança leva um livro para casa durante 2

escolar
Mensal - a partir de
novembro
Ao longo do ano
letivo
2º período
30 de março de
2017

Ao longo do ano
letivo

De 27 a 30 de
março de 2017

Ao longo do ano
letivo

Outubro de 2016

De janeiro a junho
de 2017
De janeiro a junho
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semanas)
- Dia Mundial da Criança: leitura de um conto; arte com giz
- «Neste mês quem faz anos?»: dar a conhecer à comunidade educativa escritores
portugueses e estrangeiros, destacando uma das suas obras
- Clube de leitura «Palavras vivas»: leituras expressivas, ilustrações, dramatizações,
colaboração no blogue da biblioteca e no jornal da escola
- Leituras de transição: dinamização de leituras pelo Clube de Leitura junto dos alunos do
4º ano no final de cada período
- Comemoração do Dia para a Educação Financeira: lançamento do concurso «O meu
mealheiro»- elaboração de dicas para poupar e propostas de leitura
- «Os escritores são bem recebidos» - receção a escritores e promoção de leitura da sua
obra
- Concurso de Ortografia em 3 fases (alunos do 2º ciclo)
- Gincana literária: O Cavaleiro da Dinamarca
- Olimpíadas da Leitura (a partir de obra previamente selecionada)
- Semanas de divulgação e promoção de livros e/ou autores
ES Antero de
Quental

- Dia Mundial da Poesia: complemento da atividade «Assaltos poéticos» dinamizada
pelos professores do grupo de Português que lecionam o 12º ano (entrada na sala de
aula para ler poesia)
- Sessões de leitura em voz alta: leitura de poemas e de pequenos contos
- Roda dos livros em inglês: são selecionados livros sobre um determinado tema;
dispostos numa roda, cada aluno seleciona um livro e cumpre a tarefa designada
- Hora do conto

ES Lagoa

- Concurso «Descobrir Lendas Açorianas» (questionário, mímica e desenho)
- Roda dos livros em Português
- Sarau de Poesia (inclui convite a turmas da EBI de Lagoa)
- «Um livro que não esqueci»: três encarregados de educação falam sobre um livro que
marcou as suas vidas

de 2017
1 de junho de 2017

Ao longo do ano
letivo

De 2 de outubro a
10 de novembro de
2016
De janeiro a junho
de 2017
De 12 de dezembro
de 2016 a junho de
2017
De janeiro a março
de 2017
De abril a junho de
2017
Ao longo do ano
letivo
De 20 a 24 de
março de 2017
3º período
5 de novembro de
2016
10 de novembro de
2016
De 10 a 17 de
janeiro de 2017
9 de fevereiro de
2017
21 de março de
2017
24 de março de
2017
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- Torneio da Leitura: para alunos do Secundário; colocação de questões sobre uma obra
literária previamente lida
- Palestra: «O ato de criação literária»- sessão com escritor açoriano para alunos do
Secundário
- Oficina de leitura e escrita criativas (na oficina «Arraiolo de Letras», serão realizados
exercícios, atividades e jogos lúdicos)
- Clube de leitura/Passaporte do leitor
- Feira do livro usado
- Experimenta a ouvir (leitura dramatizada de um conto)
ES da Ribeira
Grande

- «Candins de Natal» – concurso de criatividade alusivo ao Natal
- «Um escritor, uma obra: José Saramago e o Memorial do Convento»- conferência
sobre o escritor e a sua obra
- Das Letras à Imagem II (leitura de uma obra e sua projeção através de uma imagem)
- Concurso de poesia 2017: 8ª edição do Concurso de Poesia da ESRG
- Um livro na nossa terra – promoção do concelho, da ilha e do arquipélago
- Concurso «Poemas de amor»- Dia de São Valentim

ES das
Laranjeiras

ES Domingos
Rebelo

- Top Leitor – Prémio ao melhor leitor da BE em cada período letivo
- Semana do Autor Açoriano (questionários – um para cada obra selecionada, cinco
obras para 3º ciclo e cinco obras para o Secundário)
- Stand das novidades (escaparate e facebook)
- Cantinho das comemorações e das leituras (orientar os alunos nas escolhas de livros a
fazer)
- Criação de uma biblioteca digital, disponibilizada nos computadores da BE e na
disciplina «Biblioteca» (obras de leitura obrigatória e obras para os projetos de leitura)
- «O professor sugere…»: quinzenalmente, será convidado um professor da escola para
fazer uma sugestão de leitura (publicitar o acervo da BE)
- Feira do livro usado
- A biblioteca vai à sala (com propostas de leitura que os alunos poderão requisitar)

DE 28 a 30 de
março de 2017
24 de abril de 2017
De 8 a 12 de maio
de 2017
Ao longo do ano
letivo
De 12 a 16 de
dezembro de 2016
De 12 a 14 de
dezembro de 2016
De 15 de novembro
a 15 de novembro
de 2016
19 e 20 de janeiro
de 2017
Fevereiro de 2017
Março de 2017
14 de fevereiro de
2017
Ao longo do ano
letivo
De 28 de novembro
a 2 de dezembro

Ao longo do ano
letivo
Ao longo do ano
letivo
De 21 de novembro
a 9 de dezembro de
2016
De 12 de dezembro

Plano Anual de Atividades
Ano Letivo 2016/2017

- O leitor + aconselha (o que se destaca pelo número de requisições presenciais e
domiciliárias)
- Comemoração do Dia da Biblioteca Escolar: desafio (decifração de imagens
encriptadas)
- National Geographic e Courrier International: os alunos do 10º ano fazem a leitura dos
artigos das revistas e são avaliados na disciplina de Biologia e Geologia
- Clube de leitura
- Ler mais é ler melhor! (turma Uneca)
- Narrativas visuais
- «Newton Gostava de Ler!» (alunos do 7º ano)
- Letras com ciência (O Último Grimm, de Álvaro Magalhães, e uma atividade de
laboratório)
- Festa da poesia (poesia, canto, dança e teatro)
Stª Maria

EBS Stª Maria

- Saber ouvir e contar histórias
- Semana da leitura e Dia Mundial da Poesia
- Celebração do Dia do Pai e da Mãe (escolas EB1/JI)- leitura de obras de literatura para
a infância relacionadas com o tema
- Feira do livro
- Projeto «Vamos ler mais»- Biblioteca Itinerante (deslocação às EB1/JI)
- Leituras criativas – 3º ciclo e secundário
- A biblioteca em ação- «Batalha de livros» (leitura orientada de obras das metas e do
PNL)
- Concurso «Contos de Natal»- 2º ciclo

a 31 de março
De 3 de janeiro a 9
de junho
De 19 a 24 de
outubro de 2016

Ao longo do ano
letivo
De 3 de janeiro a 31
de março de 2017
De 3 de janeiro a 12
de maio de 2017
De 21 de novembro
a 21 de abril
De 22 de janeiro a
10 de fevereiro de
2017
31 de março de
2017
Ao longo do ano
letivo
De 13 a 21 de
março de 2017
De 16 a 29 de abril
de 2017
Novembro e
dezembro de 2016
Ao longo do ano
letivo
De janeiro a maio
de 2017
De dezembro a
junho de 2016
Novembro e
dezembro de 2016

Plano Anual de Atividades
Ano Letivo 2016/2017
- José Saramago – Dias do desassossego – 2º ciclo
- Celebração do Halloween – Chegaram as bruxas à BE (leitura de textos alusivos à
temática)
- A biblioteca em ação – Ler é bommmm! (Um autor das nossas ilhas)
- Concurso «Vamos ler em voz alta» (1º ciclo- 4º ano)
- Feira do livro
- Feira do livro usado

EBI Praia
Vitória

Terceira

- Um escritor das nossas ilhas
- Sirva-se de um livro
- «Reading time» (atividade de reading e listening de uma história em inglês – para alunos
do 1º ciclo)
- «Cestos mágicos»- itinerância de livros – treze cestos, um por escola, para levar livros
ao 1º ciclo
- Projeto «Ler Mais no 1º Ciclo»- itinerância de contos (4 sessões do conto ao longo do
ano letivo)
- Correntes de contos (sessões literárias destinadas aos alunos de todos os ciclos e
níveis de ensino)
- Projeto «Ler é saudável»
- Criação de materiais de suporte à leitura da obra Vitorino Nemésio, grande homem
das letras
- Criação de materiais exploratórios da obra Violante do Canto
- Encontros com escritores (Pedro Seromenho)
- Ler com prazer (requisição de livros para obter pontos e ser o maior leitor da escola)

EBI Angra
Heroísmo

- Feira do livro
- Hora do conto (pessoas mais velhas e exteriores à escola contam histórias)

EBI Biscoitos

- Palmo e meio de leitura com… (alunos dos 2º, 3º ciclos e Profij contam histórias para
alunos da Pré e 1º ciclo)
- A BE apresenta: divulgação de novidades nos expositores; exposições temáticas; obras
das Metas, do PNL e do PRL

De 14 a 18 de
novembro de 2016
14 a 27 de outubro
de 2016
Ao longo do ano
letivo
9 de março de 2017
De 1 a 14 de
outubro
De 15 a 31 de
março
7 de junho

Ao longo do ano
letivo

1º e 2º períodos
De 2 a 5 de
novembro
De 3 de janeiro a 2
de junho de 2017
De 2 a 9 de
dezembro de 2016
De 9 de janeiro a 31
de março de 2017
Ao longo do ano
letivo

Plano Anual de Atividades
Ano Letivo 2016/2017
- Biscoitos com autores – poesia na biblioteca com Álamo Oliveira (leitura e análise de
poemas das Metas; escrita de poemas; criação de um mural de poesia;); visita à
biblioteca Álamo Oliveira no Raminho
- Clube de leitura – Biscoitos a ler! (sugestões do PNL; PRL)
- Hora do conto (pré-escolar e 1º ciclo)
- Ler é saudável
- Convidar o poeta Álamo Oliveira para falar aos alunos da importância da poesia e do
ato criativo
- Parar para ler (no Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor) – envolve toda a
comunidade escolar
- Hora do conto
- Biblioteca sobre rodas (está presente às 6ªs feiras no bloco de aulas do 2º e 3º ciclos)
- Ler é saudável
EBI F. F.
Drummond

- II feira do livro
- Encontro com o escritor Joel Neto
- Dia Mundial da Poesia

EBS Tomás de
Borba

- Os contadores de histórias
- Expositor com sugestões de leitura
- Exposições biobibliográficas de autores
- Top leitor/Top livro
- A «Burra de Milho» apresenta…(exposição de livros do PNL; do PRL; Metas
Curriculares e autores açorianos)
- Ornamentação temática da biblioteca
- Escritores na escola
- Feira de troca de livros
- Concurso «Afinal, como é?», «Morde a língua» e «Quem escreveu?»
- Os óscares na tua biblioteca (livros associados a filmes)
- Mês internacional das bibliotecas escolares
- Concurso de escrita criativa alusiva ao Natal
- Concurso de postais de São Valentim
- Comemoração do Dia da Poesia
- Exposição «Vamos pintar a poesia»

18 de outubro de
2016
24 de abril de 2017
Ao longo do ano
letivo
De 27 a 31 de
março de 2017
30 de março de
2017
21 de março de
2017

Ao longo do ano
letivo

Fevereiro de 2017
Outubro de 2016
Dezembro de 2016
De 1 a 14 de
fevereiro de 2017
De 1 a 31 de março
de 2017
Maio de 2017

Plano Anual de Atividades
Ano Letivo 2016/2017
- Recursos informativos bibliográficos para a BE; eventual aquisição de livros do PNL,
PRL e Projeto Individual de Leitura (Novo Programa do Secundário)
- Divulgação com regularização de novidades
- Orientação dos alunos nas escolhas a fazer
- Promoção de atividades de leitura em voz alta
- Solicitação do auxílio de bons leitores que sejam capazes de dar o testemunho aos
alunos
- Realização de encontros com escritores e cientistas: divulgação dos autores pela
turma de Literatura Portuguesa do 10º ano de escolaridade (apreciações críticas
publicadas no jornal escolar «Vid’ Académica»
- Aprendizagem sobre escritores atuais e a sua obra
- «Fernando Pessoa anda na escola»

ES J. E.
Andrade

- Dramatização do texto narrativo O gato malhado e a andorinha sinhá
Leitura integral d’ Os Lusíadas (10º ano); leitura integral de As pequenas memórias (12º
ano)
- Semana da Leitura; leitura de um texto por um falante nativo de língua inglesa
- Criação de um cantinho da leitura dentro do espaço da Biblioteca Escolar Almeida
Garrett
- Constituição de um grupo de jograis
- Criação de grupos ou comunidades de leitores para partilhar leituras, em parceria com a
Biblioteca Pública L S Ribeiro
- Os autores açorianos
- Realização de debates e exposições em torno da leitura: exposição bibliográfica: António
Gedeão/Rómulo de Carvalho; Vitorino Nemésio
- Elaboração de projetos nos quais se trabalhe a leitura como domínio transversal ao
currículo, incorporando professores de várias disciplinas

ES V. Nemésio

- Sessões com os escritores José Xavier e Nuno Caravela
- Organização e divulgação de recursos de leitura do PNL orientados para o 3º ciclo e
ensino secundário
- Organização de uma base de dados específica do PRL

Ao longo do ano
letivo

De 9 a 31 de janeiro
de 2017
De 27 a 31 de
março de 2017
28 de abril de 2017
De 17 de outubro
de 2016 a 6 de
março de 2017
De 9 de janeiro a 31
de maio de 2017
De 31 de outubro a
4 de novembro de
2016
De 18 a 28 de abril
de 2017

1º período

