Programa da Biblioteca Rui Grácio
2022/2023
A. Currículo, literacias e aprendizagem

A1. Menu digit@l: formação para alunos e professores sobre as seguintes ferramentas:
Aprender a trabalhar com:
 Word – processador de textos
 PowerPoint – criação de apresentações
 Padlet – painel interativo
 Wordwall - quizzes diversos
 Nearpod – criação de apresentações
 Storyjumper – criação de um livro online
 Voki – criação de um avatar
 Cube Creater – escrita criativa através de um cubo
 Kahoot – criação de questionários
 Canva – criação de posters, infográficos, …
 Mapa de ideias
 Avaliação de páginas Web
 Windows movie maker – criação de um filme
 Como fazer um trabalho escrito
A2. Feira do livro (novembro)
A3. Centenário do nascimento de José Saramago – 16 de novembro
A4. Natal com a biblioteca: Visualização de um conto português “Um Natal especial” (cerca
de 35 m) e respetivo quiz, na biblioteca ou na sala de aula (Aconselhado para 5º, 6º e 7º
anos) e Histórias de Natal.
A5. Abrimos as portas aos afetos (Dia dos namorados/Dia de São Valentim) - fevereiro
A6. Dia da Internet Segura – 8 de fevereiro (atividades na semana de 6 a 11)
https://www.rbe.mec.pt/np4/internet-segura.html
Atividade: Juntos contra o risco: Reflexão sobre a segurança na Internet com recurso às tiras
de BD da Seguranet. (2º ciclo)
A7. Hora das histórias: leituras e atividades diversas com Ensino Especial, Cidadania e
Desenvolvimento e outras..

B. Leitura e literacia

B1. MIBE - Comemoração do mês das Bibliotecas Escolares:
https://www.rbe.mec.pt/np4/MIBE.html
1

Mês de outubro
a) Sessões com as turmas com a presença de…
Escola Segura: O papel da autoridade policial em ações de paz, fomentando o civismo e a
cidadania.
ou
Formadora em Inteligência Emocional: Promoção de pensamentos e comportamentos para
o desenvolvimento de competências sociais e emocionais para se viver em paz interior.
ou
Amnistia Internacional: Abordagem de temas dos Direitos Humanos
b) A arte expressa paz – Construção de um objeto em parceria com a disciplina de Educação
Visual/Tecnológica (exposição na biblioteca ou polivalente) – 2º e 3º ciclos e secundário.
c) 2º ciclo – Construção de uma árvore da paz (exposição na biblioteca ou polivalente)
d) 2ª/3º ciclo - “Defensores da Paz”: Pesquisa sobre os grandes defensores da paz no mundo
em articulação com EMRC, História e Português, e elaboração de biografias sobre vários
prémios Nobel da Paz. (exposição na biblioteca ou polivalente)
d) Maratona de cartas Amnistia Internacional
https://www.amnistia.pt/maratona/
C2. Escola a Ler:
https://www.rbe.mec.pt/np4/escola-a-ler.html

O projeto “Escola a ler” é da responsabilidade da Rede de Bibliotecas Escolares, do
Plano Nacional de Leitura 2027 e da Direção-Geral de Educação e decorrerá entre o
ano de 2022 a julho de 2023.
A inscrição neste projeto da escola atribuiu a verba 1000 euros na aquisição de
conjuntos de livros para o 2º ciclo e livros isolados para o 3º ciclo e secundário e com
a condição de implementar as 3 atividades referidas:
a) Leitura Orientada: Utilização de conjuntos de vários exemplares da mesma obra de modo

que cada par de alunos disponha de um mesmo livro para leitura orientada na sala de
aula/Clube de leitura (2º ciclo). Tem por finalidade proporcionar o contacto dos alunos com
livros que os motivem e estimulem a prática regular e continuada da leitura e da escrita.

b) Projeto Pessoal de Leitura: Desenvolvimento de projetos individuais de leitura que

explicitem objetivos de leitura e impliquem o contacto com temas comuns em obras, em
géneros e em manifestações artísticas diferentes (obras escolhidas em contrato de leitura
com o(a) professor(a)). – 2º e 3º ciclos

c) Vou levar-te comigo! Dinamização periódica de sessões de requisição domiciliária na
biblioteca escolar, em articulação com os docentes da turma e com recurso a estratégias
motivadoras. Esta atividade contempla qualquer disciplina do currículo. – 2º e 3º ciclos
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Ex: Viajar pelos livros: Passaporte de leitura + ficha de leitura
B2. "Quem sabe mais sobre”: jogos constituídos por várias provas relacionadas com uma
obra do PNL lida em aula.
Atividade para ser realizada ao longo do ano letivo.
a) A fada Oriana
b) A viúva e papagaio
c) Ulisses
d) Ali Babá e os 40 ladrões
e) História de uma gaivota e do gato que a ensinou a voar
e outra obra à escolha do professor
B3. Semana da leitura: atividades diversas a definir sobre a promoção da leitura, em março.
Exposição + Quiz: Rui Grácio dá-se a conhecer (Semana de 27 a 31 de março)
B4. Concurso de leitura expressiva (2º e 3ºciclos e secundário)
Novembro a janeiro: seleção dos candidatos e treino de leitura com os professores e a
biblioteca
Fevereiro e março: concurso e apuramento dos finalistas
B5. À mesa com os livros – atividade promotora de leituras com vários livros à mesa
escolhidos pela professora de Português em parceria com a biblioteca; ficha orientadora da
leitura.
Atividade para ser realizada ao longo do ano letivo.

C. Projetos e parcerias

C1. Parceria com o Clube de Ciência Viva:

- Dia Mundial da árvore – 21 de março
- Hora do Planeta: campanha em prol da sustentabilidade – 27 de março
- Dia Mundial da Terra – 22 de abril
- Dia Mundial do Ambiente – 5 de junho
- Newton gostava de ler Newton gostava de ler! (mec.pt)
C3. Miúdos a votos
Os Miúdos a Votos estão de volta! Trata-se já da sétima edição desta iniciativa em parceria
com a RBE e a revista Visão Júnior. Em articulação com Português, Cidadania e outras,
apresentam-se as candidaturas; faz-se a campanha eleitoral e há eleições.
https://www.rbe.mec.pt/np4/MiudosaVotos.html
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C4 – Programa de Mentoria
C5. Museus Aqui e Agora e o Futuro que lá mora
Partindo da leitura de um livro de um dos seus museus de Sintra, promove-se o
conhecimento do património e da arte em articulação com o currículo e terminando na
expressão artística.
1.ª Fase – Oficina de leitura
2.ª Fase – Oficina com o escritor/ilustrador (gratuita)
3.ª Fase – Trabalho curricular
4.ª Fase – Visita guiada e oficina no Museu (gratuita)
5.ª Fase – Oficina de artes plásticas
6.ª Fase – Exposição itinerante
https://rbe.mec.pt/np4/OMuseuAquieAgora.html

D. Gestão da biblioteca escolar

D1. Tratamento documental: Serviço de catalogação, classificação, indexação, cotação e
etiquetagem dos documentos das BE para que possam ser disponibilizados para empréstimo
ou utilização no espaço das BE.
D2. Manutenção da presença das Bibliotecas do Agrupamento nas redes sociais por
intermédio do blogue, do Facebook, da página do Agrupamento e do Instagram.
D4. Serviço de empréstimos: para sala de aula, domiciliário.
D3. Criação de documentos de trabalho.
D5. Implementação de questionários à comunidade escolar para avaliação dos serviços da BE
e tratamento de dados.
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