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Abreviaturas Utilizadas: 
 

BE Biblioteca Escolar 

CDU Classificação Decimal Universal 

MABE Modelo de Avaliação da Biblioteca Escolar 

PABE Plano de Ação da Biblioteca Escolar 

PNL Plano Nacional de Leitura 

PRL Plano Regional de Leitura 

TOFA Trunfos, Oportunidades, Fraquezas, Ameaças ( versão portuguesa dos modelos de avaliação 
SWOT: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Treats) 
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Evento Objetivos Síntese descritiva Calendário- 
zação 

Avaliação 

Atividades 
dirigidas à 

comunidade 
escolar 

Atividades 
internas da 
Biblioteca 

Escolar (BE) 

Indicadores 

 Catalogação dos 
recursos documentais 
no programa 
informático; 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1) constituir os 
catálogos da 
biblioteca; 

2) disponibilizar os 
catálogos em 
suporte digital por 
forma a facilitar a 
consulta ; 

3) gerir eficazmente o 
acervo documental.  
 

Pretende proceder-se à 
catalogação do acervo 
documental da BE no 
programa Bibliobase, 
permitindo disponibilizar uma 
consulta mais rápida e eficaz 
dos catálogos por parte dos 
leitores . 
A catalogação permitira 
também que se proceda ao 
desbaste do acervo e que se 
delineie uma política de 
aquisições consequente. Ao longo do 

ano letivo 

N° de 
documentos 
catalogados 

 

 Inscrição dos alunos 
na BE com recurso ao 
programa informático 
disponível 
 

1) criar uma base de 
dados dos utentes 
da BE; 

2) gerir eficazmente o 
acervo documental 
e os respetivos 
circuitos 

A conjugação da catalogação 
com a inscrição dos alunos no 
programa Bibliobase permitira 
proceder a estudos dos 
empréstimos e dos perfis de 
leitores o que levara a uma 
melhor gestão dos 
empréstimos e a que se 
delineie uma política de 
aquisições consequente. 
A informatização dos dados 
permitira ainda uma melhor 

N° de alunos 
inscritos 
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gestão do empréstimo do 
acervo. 

Construção de 
materiais 
pedagógicos 
para trabalho no 
espaço da 
Biblioteca 
Escolar (BE) 
e/ou na sala de 
aula (trabalho a 
desenvolver 
com a 
colaboração 
dos diferentes 
grupos de 
recrutamento) 

 1) Motivar os 
docentes para a 
utilização da BE 
como instrumento 
da sua prática 
letiva 

2) Criar materiais que 
permitam aos 
alunos desenvolver 
hábitos e métodos 
de estudo e/ou 
adquirir 
competências no 
âmbito da pesquisa 
bem como o 
desenvolvimento 
de conteúdos 
curriculares 

No início do ano solicitar-se-á  
aos diferentes grupos de 
recrutamento uma lista de 
tópicos / conteúdos sobre os 
quais desejam que a equipa da 
BE recolha informação. A partir 
destas indicações serão 
criadas pastas digitais sobre os 
diferentes temas que poderão, 
após aprovação pelos 
respetivos grupos de 
recrutamento ser 
disponibilizadas aos alunos. 
Paralelamente, solicitar-se-á 
aos grupos de recrutamento 
que disponibilizem material de 
estudo para os diferentes anos. 

N° de propostas 
feitas 

N° de recursos 
elaborados 

 

Elaboração de 
guiões digitais 

 Divulgar técnicas de 
pesquisa e estudo 

Serão elaborados guiões 
digitais subordinados aos 
seguintes temas: 

 Pesquisa de informação 

 Tomada de notas 

 Elaboração de 
trabalhos 

 Ética na consulta de 
fontes 

Ao longo do ano 
letivo 

 

N° de guiões 
elaborados 

Campanha “doe 
um livro à sua 
biblioteca” 

 1) Aumentar o acervo 
2) Criar uma cultura de 

partilha em torno do 

Divulgação em diferentes 
locais da escola da campanha 
de recolha de livros para a BE. 

N° de livros 
recolhidos 
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livro Estes deverão obedecer aos 
seguintes aspetos: 

 Serem romances, 
banda desenhadas ou 
livros infanto-juvenis 

 Estarem em bom 
estado 

Nota: os livros que não forem 
integrados no acervo serão 
disponibilizados no âmbito da 
atividade “livros sem dono” 

Campanha 
“livros sem 
dono” 

 1) Criar uma cultura de 
partilha em torno do 
livro 

2) Motivar para a leitura 

Criar, na papelaria, uma mesa 
de exposição onde estarão os 
livros que podem ser levados 
sem qualquer requisição, 
bastando para tal assinalar a 
saída e a entrada dos mesmos 
na tabela disponibilizada para o 
efeito 

N° de livros em 
circulação 

Campanha 
“adorei este 
livro” 

 1) Criar uma cultura de 
partilha em torno da 
leitura 

2) Divulgar autores / 
obras 

3) Motivar para a leitura 
 

Criar marcadores com a 
mascote da escola em que se 
incentiva a leitura de 
determinada obra. 
Este trabalho será, 
inicialmente, realizado pela 
equipa da BE, e, consoante a 
adesão da comunidade, poderá 
ser transformado numa das 
exposições quinzenais. 

N° de livros 
assinalados com 

o marcador 
N° de livros 
assinalados 
requisitados 

Campanha 
“pais a ler” 

 1) Alertar os pais para 
a importância da 
leitura no sucesso 

Em colaboração com a 
associação de pais, a 
coordenadora dinamizará um 

N° de ações 
desenvolvidas 

Índices de 
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escolar 
2) Divulgar  livros e 

autores 
3) Motivar para a 

leitura 

série de ações para pais e 
encarregados de educação. 

satisfação 

Preenchimento 
do mapa: “ A 
volta ao mundo 
em 80 livros” – 
expositor 
exterior da BE 

 1) Divulgar livros e 
autores 

2) Motivar para a leitura 
3) Motivar para a 

descoberta e 
utilização da BE 

No início do ano afixar-se-á  
um planisfério que servirá 
como suporte para a 
divulgação dos livros a 
apresentar ao longo das 
exposições quinzenais que 
decorrerão na BE. 

N° de 
documentos 

expostos 
N° de livros 

selecionados 
requisitados 

 
 Elaboração do 

Manual de Avaliação 
da BE 

1) Dotar a BE de um 
documento de 
trabalho 

2) Permitir a 
construção de um 
modelo TOFA  

3) Avaliar as ações 
desenvolvidas 

4) Delinear um plano 
de melhorias 

A coordenadora elaborará um 
modelo de avaliação que terá 
em conta as indicações das 
Redes Regional  e Nacional de 
Bibliotecas Escolares e a 
equipa procederá à análise dos 
dados recolhidos ao longo das 
atividades para avaliação do 
trabalho desenvolvido, 
procedendo em seguida à 
elaboração de um plano de 
ações de melhoria. 

 

Existência do 
manual 

N° de dados 
recolhidos 

Exposição 
temática sobre 
um autor/livro 

 1) Divulgar livros e 
autores 

2) Motivar para a 
leitura 

No espaço previsto para o 
efeito serão dispostos os livros 
escolhidos e diferentes objetos 
referentes ao livro e/ou ao 
autor bem como uma 
biobibliografia deste. 

Quinzenalmente N° de visitantes 
da exposição 

e/ou índices de 
satisfação dos 

visitantes 
N° de 

documentos 
disponibilizados 
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Exposição 
temática sobre 
um autor/livro 
açoriano  

 1) Divulgar livros e 
autores açorianos 

2) Motivar para a leitura 

No espaço previsto para o 
efeito serão dispostos os livros 
escolhidos e diferentes objetos 
referentes ao livro e/ou ao 
autor bem como uma 
biobibliografia deste. 

Datas a definir 
em função de 
variantes como a 
data de 
nascimento/morte 
ou a data de 
publicação de 
uma obra 
relevante, por 
exemplo 

N° de visitantes 
da exposição 

e/ou índices de 
satisfação dos 

visitantes 
N° de 

documentos 
disponibilizados 

 Recolha de dados 
estatísticos 

1) Definir o perfil do 
utilizador da BE 

2) Definir uma política 
documental 
apropriada à 
comunidade 
escolar e às suas 
necessidades 

3) Gerir de forma mais 
eficaz o acervo 

A equipa procederá à recolha e 
ao tratamento de dados 
relativos ao n° de utilizadores, 
n° de leitores e n° de 
documentos requisitados. 
Este dados serão utilizados 
para definir as aquisições e as 
ações a desenvolver na 
animação  e gestão da BE. Os 
resultados serão divulgados à 
comunidade através do 
documento informativo 
“Noticias da BE” 

Mensalmente 

N° de dados 
recolhidos 

Notícias da BE  1) Divulgação do 
acervo  

2) Divulgação das 
atividades da BE 

3) Divulgação de 
aspetos 

A equipa elaborara um 
documento informativo (que 
estará disponível em suporte 
digital tanto no sitio da escola 
como nos computadores da 
BE) 

Mensalmente 
N° de notícias 

publicadas 
N° de sugestões  
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relevantes sobre 
livros, autores 
e/ou a leitura 

4) Divulgação dos 
aspetos mais 
relevantes dos 
Planos Regional 
e Nacional de 
Leitura 

 
 

Elaboração de um 
manual de 
procedimentos  

1) dotar a BE de um 
manual de 
procedimentos 

2) facilitar a utilização 
do serviço 

3) dotar a BE de um 
manual técnico no 
âmbito da 
Classificação 
Decimal Universal 
(CDU), da 
catalogação e da 
utilização do 
programa 
Bibliobase 

A coordenadora elaborará, em 
conjunto com a equipa da BE, 
um manual de procedimentos 
em que se encontram 
definidos todos os processos e 
procedimentos em vigor. Neste 
manual estarão contemplados 
todos os princípios referentes 
à coleção e à sua catalogação 
bem como a política 
documental adotada e os 
regulamentos que regem a BE. 
O manual conterá também o 
PABE e o manual de avaliação 
do serviço. 
Nota: dado que este é o 
primeiro ano de 
implementação do manual, 
este será revisto e/ou 
completado ao longo do ano 

Setembro 

N° de sugestões 
de alteração e 

/ou de 
reclamações 

 
 
 

Reorganização do 
espaço da BE 

Tornar a BE mais 
funcional e acolhedora 

A equipa da BE procederá à 
reorganização do espaço com 
vista a delimitar claramente as 

Setembro N° de 
sugestões de 

alteração e /ou 
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diferentes zonas funcionais 
previstas no seu manual de 
procedimentos.  
Será dada particular atenção à 
zonas de leitura informal e de 
exposições  
 

de 
reclamações 

N° de 
incidentes 
registados 

 
 
 
 

 

Criação de 
pictogramas para a 
indicação das 
diferentes áreas da 
BE 

facilitar a identificação 
dos diferentes espaços 
da BE 

Solicitar-se-á a colaboração do 
grupo de artes visuais para a 
elaboração de pictogramas 
que identifiquem os diferentes 
espaços da BE. 

Setembro N° de 
pictogramas 

criados 
N° de 

sugestões de 
alteração e /ou 

de 
reclamações 

 

 
 
 
 

 

Criação de 
pictogramas para a 
indicação das 
diferentes classes da 
CDU 

facilitar a identificação 
dos diferentes temas da 
CDU e a sua 
localização na BE 

Solicitar-se-á a colaboração do 
grupo de artes visuais para a 
elaboração de pictogramas 
que identifiquem os diferentes 
temas da CDU e a sua 
localização na BE 

Setembro N° de 
pictogramas 

criados 
N° de 

sugestões de 
alteração e /ou 

de 
reclamações 

 

Inquérito sobre 
os hábitos de 
leitura (no caso 
dos alunos este 
será feito em 
formato digital, 
em colaboração 

Tratamento dos 
inquéritos para 
definição de critérios 
de aquisição de 
recursos documentais 

  
 

1) identificar os hábitos 
de leitura da 
comunidade 

2) identificar os géneros 
e ou temas que 
suscitam maior 
interesse 

Solicitar-se-á a colaboração 
dos diretores de turma e/ou 
dos professores de cidadania 
para o preenchimento do 
inquérito disponibilizado em 
formato digital. Os dados 
recolhidos serão então 

Setembro 
N° de elementos 
da comunidade 

que 
responderam ao 

inquérito 
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com os 
professores de 
Português e/ou 
Cidadania; para 
os restantes 
membros da 
comunidade 
escolar) 

 
 
 
 
 
 
 

 

3) delinear uma política 
documental 
apropriada à 
comunidade escolar 
e às suas 
necessidades 

analisados para que se possa 
delinear a política documental 
da BE tendo em conta as 
características e as 
necessidades da comunidade 
escolar. 

Ação de 
divulgação do 
espaço da BE 
para os alunos 
que integram a 
escola pela 
primeira vez 
(articulação 
com os 
diretores de 
turma)  

 1) Apresentar o 
espaço da BE aos 
alunos 

2) Motivar para a 
leitura e para a 
frequência do 
espaço 

A coordenadora 
calendarizara com os 
diretores de turma uma hora 
para uma visita guiada da BE  

Setembro 

N° de alunos 
que participaram 

na ação 
 

Divulgação  do 
PABE junto dos 
departamentos 
e solicitação de 
propostas de 
atividades a 
serem inseridas 
no plano 

 1) Motivar os docentes 
para a utilização da 
BE como 
instrumento da sua 
prática letiva 

2) Dinamizar a BE 
 

O PABE será divulgado junto 
dos coordenadores para que, 
até 15 de outubro sejam feitas 
propostas de atividades e/ou 
temáticas a serem abordadas 
pela equipa da BE 

Setembro 

N° de atividades 
/ temáticas  
propostas 

Semana da 
Leitura 

 

 1) Motivar para a 
leitura 

2) Divulgar livros e 
autores 

A BE organizará, em 
colaboração com os 
departamentos, uma série de 
atividades subordinadas ao 
tema “O Mar”. 

Março/ Abril (data a 
definir em função das 
indicações dadas pelo 
PRL) 

Os indicadores 
deverão ser 
escolhidos em 
função das 
atividades 
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Esta atividade, por ser de 
maior dimensão, será alvo de 
um plano próprio  

escolhidas  

Comemoração 
de efemérides 
significativas no 
âmbito da 
leitura 

 1) Motivar para a 
leitura 
 

2) Divulgar aspetos 
relacionados com o 
livro e a sua 
divulgação  

 1) Dia Mundial da 
poesia (21 de 
março) 

2) Dia Mundial do 
teatro (27 de 
março) 

3) Dia Internacional 
do livro infantil (2 
de abril) 

4) Dia Mundial da 
Imprensa (13 de 
abril) 

5) Dia Mundial do livro  
e dos direitos de 
autor (23 de abril) 

N° de atividades 
propostas 

N° de visitantes 
e/ou índices de 
satisfação dos 

visitantes 
N° de 

documentos 
disponibilizados 

Comemoração 
do dia da 
escola: 
exposição 
temática sobre 
Manuel de 
Arriaga e a sua 
obra  

 Divulgar a faceta 
literária do patrono da 
Escola  
 

Proceder-se-á à elaboração de 
uma exposição temática, se 
possível em colaboração com 
os docentes de História, 
visando a divulgação das 
diferentes facetas do patrono 
da escola (pessoais, políticas, 
literárias,...) 

15 de maio 
N° de visitantes 
da exposição 

e/ou índices de 
satisfação dos 

visitantes 
 

 1) Avaliação do plano 
de atividades da 
BE  

2) Definição dos 
eixos / áreas 
prioritárias  

  Junho /Julho 

Os definidos no 
MABE 
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Nota: As exposições temáticas ligadas ao currículo poderão ser complementadas por trabalhos realizados, em suportes diversos, pelos 
alunos. Se a qualidade destes o justificar, estes trabalhos poderão ser transformados em recursos documentais. 

3) Elaboração do 
plano de 
atividades da BE 
para o ano 
seguinte  

4) Elaboração da 
proposta de 
orçamento para o 
ano seguinte 


