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Ilha

UO

Corvo

EBS
Mouzinho
da Silveira

Flores

EBS das
Flores

Faial

Graciosa

Pico

EBI da
Horta
ES Manuel
de Arriaga
EBS da
Graciosa
EBS da
Madalena
EBS Lajes
do Pico
EBS São
Roque do
Pico
EBI Vila do
Topo

São
Jorge

EBS da
Calheta
EBS das
Velas
EBI Canto
da Maia

Envolvimento e mobilização dos pais, encarregados de educação e famílias

Calendarização

- Festa de Natal; recitação de poemas; estendal de poesia
- Divulgação de informação através da plataforma moodle
- “Livros com pés”
- Ecomuseu
- Feira do Livro

Ao longo do ano letivo

- Divulgação aos pais das atividades realizadas na BE

Ao longo do ano letivo

- Divulgação das aquisições; doações da biblioteca; Campanha regional de livros para as BE (comunidade educativa)
- Hora do conto (comunidade educativa)
- Feira do livro “usados” (comunidade em geral)

Ao longo do ano letivo
2º e 3º período
01 a 31 de Maio de 2017

- Pais na BE (criação de uma dinâmica de trabalho com a Associação de Pais)

Ao longo do ano letivo

- Biblioteca e famílias (pais, EE e famílias)

Ao longo do ano letivo

- Organização de uma sessão relacionada com a chamarrita, a poesia popular, o folclore e a música tradicional da ilha;
sessão realizada em articulação com a Universidade Sénior
- Uma visita à biblioteca escolar (pais, encarregados de educação e alunos)
- Página de facebook (comunidade educativa)
- Feira do livro de Natal (comunidade educativa)
- Pais e encarregados de educação na biblioteca
- A Biblioteca da EBI de Vila do Topo no facebook - «Ebit biblio» (comunidade educativa)
- Feira de livros usados (comunidade educativa)
- Angariação de jornais, revistas e livros/ quermesse (comunidade educativa)
- Pais contadores de histórias (alunos do clube de leitura do pré-escolar ao 4º ano)
- Como ajudar o seu filho a estudar (pais e EE)
- Comunidade escolar e comunidade envolvente
- 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
- “Quem conta uma história?”: histórias tradicionais, lendas e fábulas
- Desafio Pais e Filhos: bibliopaper à descoberta do património imóvel da nossa cidade

2º e 3º período
14/06/2017
Ao longo do ano letivo
De 28/11/2016 a 02/12/2016
De 03/01/2017 a 28/02/2017
De 03/10/2016 a 31/08/2017
2º e 3º períodos
Ao longo do ano letivo
De 01 a 30 de novembro de
2016
Ao longo do ano letivo
Novembro
A partir de novembro
3º período
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EBI de
Lagoa

EBI da Maia

EBI de
Ribeira
Grande
EBI Água
de Pau

São
Miguel

EBI de
Ponta
Garça
EBI de
Rabo de
Peixe

- “Leitura em vai e vem…”: sessões de leitura em família
- Prós e contras da Internet: debate
- Conto Contigo (pais e filhos juntam-se para contar histórias)
- Histórias que Abraçam (comunidade educativa)
- À descoberta da BE (bibliopaper) e concurso «O meu livro preferido»
- Divulgação digital: auscultar a opinião da comunidade educativa
- Espetáculo musical: «O que dói mais…? A mentira ou a dor de dentes?», com Sónia Sousa (para pais e EE)
- Sessão de um dos módulos do projeto «Newton gostava de ler!» para pais e EE
- Newsletter
- Sonhar Natal
- Coisas de livros
- Lê comigo
- O amor que vem na história… (divulgação de casais românticos conhecidos)
- Conto com a família (convite dirigido às famílias para virem contar uma história nos dias do pai e da mãe)
- Feira do livro (toda a comunidade escolar)
- “Os pais/família também leem!” (pais e EE)
- Envolvimento dos pais e EE
- Atividades a divulgar aos pais:
- O leitor do mês (divulgação através do site e do blogue da BE)
- Concurso de Poesia
- A mascote da BE
- O sapato da bruxa

EBI de
Capelas
EBI dos
Arrifes
EBI dos
Ginetes
EBI Roberto
Ivens

- Feira do Livro
- Espaços de leitura
- Blogue e facebook
- Festas e efemérides
- Hora do conto (comunidade educativa)
- Acolhimento/receção aos alunos e seus encarregados de educação
- Concurso “Os Maios”
- “ Como ajudar os seus filhos a gostarem de ler?”
- Quem conta um conto…
- Ler em família - clube de leitura (comunidade educativa)

Ao longo do ano letivo
A definir
A definir
Outubro de 2016
Ao longo do ano letivo
De 12 a 27 de fevereiro de
2017
De 1 a 31 de maio de 2017
Mensal
Dezembro
Março
Periodal
14 fevereiro
Março e abril
Ultima semana do 2ºperíodo
Ao longo do ano letivo
Ao longo do ano letivo
De 1 a 30 de março de 2017
De 12 de outubro a 31 de
dezembro de 2016
Março
Ao longo do ano letivo
Ao longo do ano letivo
24/10/2016
14 de setembro
De 3 de abril a 1de maio
Ao longo do ano letivo
Ao longo do ano letivo
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EBS Vila
Franca do
Campo
EBS
Nordeste
ES Antero
Quental
ES Lagoa

ES Ribeira
Grande

ES das
Laranjeiras
ES
Domingos
Rebelo

Santa
Maria

EBS Santa
Maria
EBI Praia
Vitória
EBI Angra
Heroísmo

Terceira
EBI
Biscoitos
EBI F. F.
Drummond

- Perigos e vantagens da internet (sessão para pais)
- Feira do livro (EB/JI Padre M. Ernesto Ferreira)
- Feira do livro usado

2º período
De 21 a 25 de novembro de
2016

- Associação de pais e encarregados de educação
- Feira do livro usado
- Semana da leitura: participação de pais
- Testemunho de uma profissão: EE visitam a BE e apresentam testemunhos sobre as profissões que desempenham
- «Candins de Natal» – concurso de criatividade alusivo ao Natal (envolvimento dos pais)
- Itinerância pelas freguesias (levar às freguesias o que se produz na escola; trazer à escola o que se produz nas
freguesias)
- Amigos da biblioteca (estimular a vinda dos pais à escola; trazer à escola antigos elementos da comunidade educativa)
- Cerimónia de entrega de prémios do Concurso de Poesia 2017 (instituições que apoiam o evento: livrarias, C. Municipal,
CTT)
- Dia Mundial da Poesia – Exposição: 30 poemas contra Discriminação
- Feira do livro (comemoração do Dia Internacional do Livro)
- Participação no Dia do Prosucesso: a coordenadora da BE estará presente na reunião para os EE; apresentação da
biblioteca aos alunos e encarregados de educação do 7º ano
- Correspondência com os EE – facebook, blog, email, página web
- Newton gostava de ler! (para pais)
- Dia do Prosucesso: apresentação aos encarregados de educação dos serviços e recursos da BE
- Dia da Internet Segura (consciencializar os EE para os perigos e vantagens da internet)
- Encontro com o escritor Pedro Seromenho (eventual participação dos pais nesta iniciativa)
- Concurso «Vamos ler em voz alta» (os pais são convidados a fazer uma leitura conjunta com os seus educandos)
- Feira do livro (convite aos pais para participarem na atividade)
- «O que é o amor?» (histórias de amor)
- Convite dirigido às famílias para visitarem a feira do livro
- Convite aos encarregados de educação no sentido de participarem na semana da sensibilização à alimentação saudável
- Convite aos pais e ao poeta Álamo Oliveira para um momento de leitura de poemas na biblioteca da nossa escola
- A BE informa: distribuição de folhetos aos encarregados de educação
- «Livro vai e vem»: cada turma recebe uma sacola com um livro; cada aluno, à vez, leva o livro para ler com os pais e a
família

De 12 a 22 de dezembro de
2016
24 de março de 2017
18 de maio de 2017
Natal 2016
Ao longo do ano letivo
Abril e maio de 2017
Março de 2017
De 20 de abril a 5 de maio
14 de setembro de 2016
31 de maio de 2017
14 de setembro de 2016
7 de fevereiro de 2017
De 2 a 5 de novembro de 2016
De 13 a 16 de março de 2017
16 de dezembro de 2016
14 de fevereiro de 2017
De 2 a 9 de dezembro de 2016
18 de outubro de 2016
Ao longo do ano letivo
Ao longo do ano letivo
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ES J. E.
Andrade

- Apresentação do projeto «Criação do Logotipo da BE»
- Adesão à campanha de recolha de livros juvenis lançada pela RRBE
- Convite aos pais e encarregados de educação para participação em eventos relacionados com os livros e a leitura
- Convite aos EE para a participação das atividades dos alunos que foram realizadas no âmbito do Segura Net

2º e 3º períodos
Ao longo do ano letivo
De 27 a 31 de março de 2017
De 14 de novembro a 9 de
dezembro de 2017

