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Atividades Calendarização Local de 
Realização 

Público-Alvo Objetivos 

 
 
Histórias da Ajudaris: 
Festa de lançamento do 
livro  
 
 

 

 
 

1º e 2º período 

 
 

Cineteatro Alba 

 
 
Comunidade 
Escolar e 
comunidade em 
geral 

 

 
 Criar hábitos de leitura e escrita criativa; 
 Promover da leitura no âmbito da solidariedade social e cultural; 
 Aumentar a qualidade da divulgação e informação sobre a solidariedade; 
 Incrementar parcerias com as escolas e outras instituições; 
 Consciencializar as famílias para a importância da interajuda e apoio social; 
 Dotar os alunos para a cidadania; 

 
 
Gerir e Poupar…faz 
contas à vida! 

 
30 de outubro 

 

BE do AEBranca 

 
Alunos do 
5º ano 

 
 Promover a literacia financeira; 
 Estimular o desenvolvimento de competências. 

 
 
criAtiva: Concurso 
Municipal de Leitura e 
Escrita 

 
1ª fase: De outubro 
a janeiro 
2ª fase: De fevereiro 
a abril 

 
Município / 
Receção de 
trabalhos na 
Biblioteca 
Municipal 

 

 
Alunos do 1º CEB 
ao Ensino 
Secundário e 
comunidade em 
geral  
 

 
 Promover a leitura na Rede de Bibliotecas de Albergaria-a-Velha; 
 Avaliar as competências de escrita lírica dos participantes; 
 Promover a capacidade de escrita criativa dos leitores. 

 
PARA ALÉM DE 
PRINCESAS E DRAGÕES 
– Leitura ativa e escrita 
criativa 

 
 

2 e 3 de março 

 

BM 

 
Bibliotecários, 
animadores 
socioculturais, 
educadores de 
infância, 
professores 
 

 
 Discutir e partilhar experiências em torno do desenvolvimento de competências 

literácitas e da promoção da leitura, assentes em aprendizagens críticas e criativas. 
 
- Formação Acreditada - 

 
 
Semana da leitura 

 
 

março 
 

 
 

BEs 
 

 
Alunos dos 
agrupamentos do 
concelho, equipas 
das respetivas BE 
e comunidade em 
geral 

 
 Motivar o hábito da leitura entre a comunidade escolar e comunidade geral, 

contribuindo assim para a literacia e para uma sociedade melhor informada; 
 Despertar a paixão pela leitura e escrita. 

 
Elos de literacia 

 
abril 

 
BM 

 
Comunidade 
Escolar de cada 
agrupamento e 
comunidade em 
geral 

 
 Promover um mês de atividades para todas as idades, em que a paixão pela leitura se 

alia a outras áreas do saber. Elos vão ligar o público das bibliotecas da RBAAV em 
apresentações de livros, encontros com escritores, oficinas de escrita e leitura, 
cerimónias temáticas e muito mais. Elos vão chegar a toda a comunidade, com 
eventos próprios para diversas faixas etárias. 
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Festival criAtiva 

 
 

14 de abril 

 
 

Cineteatro Alba 

 
Comunidade 
Escolar de cada 
agrupamento e 
comunidade em 
geral 
 

 
 Promover o gosto de ler 
 Estimular o desenvolvimento de competências, no âmbito da leitura, nas crianças e 

jovens, durante o seu percurso escolar (do 1.º CEB ao Ensino Secundário). 

 
CIL: Concurso 
Intermunicipal de Leitura  

 
 

Fase final: Meados 
de maio 

 
Município de 

Águeda 

 
Alunos do 1º CEB 
ao Ensino 
Secundário 

 
 Promover o prazer de ler; 
 Estimular o desenvolvimento de competências, no âmbito da leitura, nos jovens, 

durante o seu percurso escolar (do 1º CEB ao ensino secundário). 
 
Encontros com autores 
 
 
 

 
Durante o ano letivo 

 
A indicar 

oportunamente 

 
Comunidade 
Escolar de cada 
Agrupamento do 
Concelho 
 

 
 Promover encontros com escritores; 
 Aproximar os alunos dos livros e de ambientes que incentivem o gosto pela leitura. 

 
LER+ em Família 
“Já sei ler” 

 
Durante o ano letivo 

 
Escolas do 1º 

CEB 

 
Alunos do 1º CEB 

 
 Sensibilizar para a importância do livro e da leitura como fator de enriquecimento 

pessoal e instrumento de participação ativa na sociedade; 
 Valorizar o papel da leitura enquanto via de acesso e capacidade de resposta às 

exigências da sociedade da informação e do conhecimento; 
 Fomentar e/ou consolidar hábitos de leitura; 
 Promover a prática da leitura ao longo da vida; 
 Estimular a formação de agentes comunitários de promoção da leitura; 
 Incorporar a promoção da leitura nos programas da leitura nos programas de 

formação profissional. 
 

 
LER+ em Família 
“Leitura em vai e vem” 
 

 
Durante o ano letivo 

 
Jardins-de-

infância 

 
Alunos do JI 

 
 Sensibilizar para a importância do livro e da leitura como fator de enriquecimento 

pessoal e instrumento de participação ativa na sociedade; 
 Valorizar o papel da leitura enquanto via de acesso e capacidade de resposta às 

exigências da sociedade da informação e do conhecimento; 
 Fomentar e/ou consolidar hábitos de leitura; 
 Promover a prática da leitura ao longo da vida; 
 Estimular a formação de agentes comunitários de promoção da leitura; 
 Incorporar a promoção da leitura nos programas da leitura nos programas de 

formação profissional. 
 

 
Hora do Conto: Lendas 
encantadas e A 
cozinheira do rei 
 
 
 

 

 
Durante o ano letivo 

 
BM e BE’ s 
(quando 

solicitado) 

 
Alunos do JI 

 
 Estimular o gosto pela leitura e imaginação; 
 Desenvolver capacidades nos alunos no âmbito da leitura e progresso intelectual; 
 Conhecer os mitos e lendas de Albergaria-a-Velha; 
 Promover o património de Albergaria-a-Velha. 

 
Todas as terças e quintas-feiras, na Biblioteca Municipal, as crianças dos Jardins-de-
Infância do Município, das redes Pública e Privada, poderão entrar no mundo da fantasia 
que só os livros podem proporcionar. É, também, feito o desafio aos séniores das IPSS 
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do Concelho a entrarem no mundo da fantasia com as crianças, participando na "Hora do 
Conto" com a criação e embelezamento de cenários e partilhando todos os seus saberes 
e histórias de vida.  
 

 
Ao Encontro da… 
Educação Literária 

 
Durante o ano letivo 

 
Escolas do 1º 

CEB 

 
Alunos do 1º CEB 

 
 Promover desempenhos que traduzem conhecimentos; 
 Desenvolver capacidades nos alunos no âmbito da leitura e progresso intelectual; 
 Promover aa leitura; 
 Partilhar recursos. 

 
 
Plano Nacional de 
Cinema 

 
Durante o ano letivo 

 

Cineteatro Alba 

 
Comunidade 
escolar 

 
 Promover a literacia; 
 Divulgar obras cinematográficas nacionais. 

 
 
 
Amar-te e respeitar-te 

 
 

Durante o ano letivo 

 

Cineteatro Alba 

 
Alunos do 2º e 3º 
CEB e secundário 

 
 Capacitar e dotar os jovens com ferramentas de diagnóstico e de prevenção de 

comportamentos agressivos nas relações de namoro; 
 Sensibilizar para leitura como fator de enriquecimento pessoal e instrumento de 

participação ativa na sociedade. 
 

 
 
Camões é um poeta Rap 

 
 

Durante o ano letivo 

 

Cineteatro Alba 

 
Alunos do 3º CEB 
e secundário 

 
 Aproximar a lírica de Camões à vivência contemporânea, através dos ritmos rap e 

hiphop; 
 Motivar o gosto pela poesia; 
 Incentivar o interesse pelos clássicos. 

 
 
Formação no âmbito da 
Gestão Documental na 
Biblioteca Escolar 

 
Durante o ano letivo 

 
BM 

 
RBAAV   Fornecer aos PB e Técnica de SABE uma abordagem completa sobre o funcionamento 

do programa GIB. 

 
Portal da RBAAV: difusão 
da informação 

 
Durante o ano letivo 

 
Portal 

 
Comunidade em 
geral 

 Dar visibilidade às atividades desenvolvidas no âmbito da RBAAV e partilhar práticas. 

 
 
Apoio técnico do SABE 

 
 

Durante o ano letivo 

 
 

BE de cada 
Agrupamento 

 
 
RBAAV 

 
 

 Acompanhar e apoiar as Bibliotecas Escolares do Concelho de Albergaria-a-Velha, de 
forma a contribuir para o seu desenvolvimento e rentabilização em várias áreas. 

 “Prestar colaboração técnica às escolas no domínio da criação, organização, gestão e 
funcionamento das bibliotecas escolares; 

 Garantir o plano de atividades e a sua avaliação, através de reuniões de trabalho 
mensais do GTC; 

 Participar na formação contínua dos profissionais envolvidos no serviço das bibliotecas 



 PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DA REDE DE BIBLIOTECAS DE ALBERGARIA-A-VELHA 
                                                                                                                        2017/2018 
 
 
 

Rede de Bibliotecas de Albergaria-a-Velha 4
   

escolares; 
 Promover a articulação das bibliotecas escolares com as outras bibliotecas, 

procurando formas de cooperação e rentabilização de meios.”1 
 

 
Empréstimo 
Interbibliotecário 
 

 

 
Sempre que se 
verificar a 
necessidade do 
mesmo 

 

 
BM e BE’s 

 
RBAAV 
Comunidade 
Leitora 

 
 Rentabilizar os recursos documentais das várias Bibliotecas da RBAAV. 

 
Visita (In)formativa  

 
Final do ano letivo 

 

A indicar 

oportunamente 

 

 
Profissionais da 

BM e 
Agrupamentos de 

Escolas 

 
 

 

Nota: O presente documento carece de aprovação do Órgão de Decisão do Grupo de Trabalho Concelhio das Bibliotecas Escolares e Biblioteca Municipal. 

                                                 
1  VEIGA, Isabel [e tal.] - Lançar a Rede de Bibliotecas Escolares: Relatório Síntese. Lisboa: Ministério da Educação, 1997  
 


