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Escola Secundária Vitorino Nemésio 

Biblioteca Escolar  

 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES / PLANO DE MELHORIA 2021/2022 

 

Identificação- Escola Secundária com Biblioteca  

Unidade orgânica - Escola Secundária Vitorino Nemésio 

Escola sede - 

Coordenadora da Biblioteca Escolar    

Olga Maria Belchior Mendes Machado 

 

Domínio 

A - Currículo, Literacias e Aprendizagens  

Problemas identificados: 

- Comunidade Educativa com necessidade de sensibilização/ motivação para a importância da 

leitura como forma de obter melhores resultados nas literacias da Informação, da Leitura, dos 

Media e Digital, contribuindo para o sucesso do seu desempenho na vida ativa e para o 

envolvimento cultural e responsável em cidadania. 

- Ausência do levantamento das áreas do saber subjacentes aos livros requisitados e às 

pesquisas de informação, efetuadas pela Comunidade Educativa (à exceção de leituras 

obrigatórias).  

- Ausência de domínio das várias Literacias, entre as quais a da Informação, para o sucesso da 

aprendizagem, dos saberes comunitários e globais e para uma maior interação, quer no 

manuseamento das novas metodologias, quer no interesse por novas áreas do saber.  
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- Necessidade de continuação do registo de monografias e material não livro, do espólio da 

Biblioteca, em formato Excel, para além dos registos bibliográficos manuscritos, obras de autor 

e obras doadas, com valor sentimental e cultural. 

- Atualização da informatização do acervo no programa digital Koha. 

- Falta de materiais informáticos, recursos multimédia e outros considerados necessários para a 

dinamização das atividades da BE e do tratamento técnico documental; 

 

Resultados esperados: 

- Estimular os utentes da comunidade educativa a utilizar a BE como fonte de informação e 

conhecimento, atendendo ao referencial “Aprender com a biblioteca escolar”; 

- Facilitar o acesso ao acervo documental, por parte de alunos, docentes e outros utilizadores, 

no que respeita à disposição apelativa dos livros; 

- Facilitar o acesso a revistas e jornais através de assinaturas digitais; 

- Contribuir para que os utentes dominem as várias áreas da Biblioteca Escolar; 

- Fomentar o gosto pela leitura como instrumento de trabalho, contribuindo para o sucesso de 

aprendizagem e para o desenvolvimento cultural dos seus utilizadores; 

- Melhorar os procedimentos em fase de atualização e renovação, tanto no tratamento técnico-

documental do acervo, como na dinamização da BE; 

- Cooperar com os docentes dos diferentes departamentos e estabelecer parcerias, no sentido 

de apelar à importância da leitura e da investigação. 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

 

Subdomínios 

A1 – Apoio ao currículo e formação para as literacias da informação e dos media 

Ação n.º 1 

Atualização e organização de documentos da Biblioteca Escolar 

Calendarização – setembro de 2021 

Intervenientes – equipa da Biblioteca Escolar, professor de Informática 

Destinatários – alunos e professores 

Objetivos 

-  Atualizar a documentação da Biblioteca Escolar 

-  Promover a cooperação entre a equipa da Biblioteca Escolar e o corpo docente 

Atividade 

a) Atualização do Guia do Utilizador da Biblioteca Escolar, em desdobrável 

b) Produção de um vídeo orientador para a utilização da Biblioteca Escolar 

Avaliação 

Observação direta do interesse dos destinatários pelos recursos produzidos 

Recursos 

Desdobrável – Guia do Utilizador da Biblioteca Escolar 

Computador, registo digital 

Custo: 20 euros 

 

Ação n.º 2 

Visitas guiadas à Biblioteca Escolar 

Calendarização – ao longo do ano letivo 

Intervenientes – equipa da Biblioteca Escolar 

Destinatários – alunos do 3.º ciclo e respetivos professores 

 

AE690
Realce

AE690
Realce



 

4 
 

 

Objetivos 

-  Dar a conhecer a Biblioteca Escolar e o seu modo de funcionamento 

-  Divulgar a CDU 

-  Destacar os livros do Plano Nacional de Leitura (PNL) e do Plano Regional de Leitura (PRL) 

-  Disponibilizar o apoio na escolha de livros para leitura contratual ou autónoma 

Atividade 

a) Percurso orientado pelos diferentes espaços da Biblioteca e explicação sobre o processo de 

organização do acervo 

Avaliação 

Observação direta da interação entre os intervenientes e os destinatários 

Recursos 

Desdobrável – Guia do Utilizador da Biblioteca Escolar 

Vídeo orientador para a utilização da Biblioteca Escolar 

Custo: 20 euros 

 

Ação n.º 3 

Comemoração do Mês Internacional das Bibliotecas Escolares  

Calendarização – 25 de outubro 

Intervenientes – professores Ana Figueiredo e Paulo Gonçalves 

Destinatários – alunos das turmas 7.º E, 8.º B e 9.º C 

Objetivos  

- Dinamizar o espaço da Biblioteca Escolar 

- Estimular a curiosidade dos alunos para a leitura de obras importantes para o seu nível etário 

- Dar a conhecer diferentes autores nacionais e estrangeiros  

Atividade 

a) Leitura expressiva de contos e de excertos de texto diarístico 

b) Visionamento de um documentário sobre o Diário de Anne Frank 

AE690
Realce
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Avaliação 

Observação direta através da participação dos intervenientes 

Recursos 

Projetor, computador, tela, livros 

Custo: 0 

 

Ação n.º 4 

Visita à feira do livro no âmbito do evento cultural Outono Vivo 

Calendarização – entre 29 de outubro e 14 de novembro 

Intervenientes – equipa da Biblioteca Escolar, em articulação com o corpo docente e a Câmara 

Municipal da Praia da Vitória  

Destinatários – alunos dos Ensinos Básico e Secundário, corpo docente e não docente 

Objetivos  

- Conhecer as novidades editoriais do mercado nacional 

- Enriquecer o acervo da Biblioteca Escolar, através da aquisição de livros pertinentes para o 

currículo escolar 

- Fomentar o gosto pela leitura como instrumento de trabalho e / ou de lazer 

Atividade 

a) Consulta da listagem das obras propostas para o PNL e para o PRL 

b) Verificação dos livros em falta na Biblioteca Escolar 

c) Seleção e aquisição de material livro pertinente para o uso escolar 

Avaliação 

Observação direta do empenho e participação dos intervenientes 

Recursos 

Listas do PNL e do PRL 

Custo: 300 euros, disponibilizados pela Escola Secundária Vitorino Nemésio, e 500 euros, pela 

Câmara Municipal da Praia da Vitória 

 

 

AE690
Realce
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Ação n.º 5 

Visita do escritor João Tordo à Biblioteca Escolar 

Calendarização – 5 de novembro 

Intervenientes – equipa da Biblioteca Escolar e o escritor  

Destinatários – alunos da turma E do 9.º ano e professores 

Objetivos  

- Proporcionar a interação entre o escritor e os destinatários 

- Apresentar obras do autor 

- Cooperar com o Município da Praia da Vitória, no âmbito do evento Outono Vivo 

- Fomentar o gosto pela leitura 

Atividade 

a) Contacto com a Câmara Municipal da Praia da Vitória para articulação da visita do escritor 

b) Adequação do espaço da Biblioteca Escolar ao evento 

c) Aquisição de obras do escritor convidado e solicitação de autógrafo 

Avaliação 

Observação direta da recetividade, empenho e participação dos intervenientes 

Recursos 

Livros, material decorativo 

Custo: 20 euros 

 

Ação n.º 6 

Mostra de Postais de Natal  

Calendarização – entre 2 de dezembro de 2021 e 10 de janeiro de 2022 

Intervenientes – equipa da Biblioteca Escolar e Conselho Executivo 

Destinatários – alunos, pessoal docente e não docente 

 

AE690
Realce

AE690
Realce
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Objetivos  

- Proporcionar o contacto com formas de comunicação natalícia caídas em desuso 

- Conhecer postais de Natal antigos  

- Divulgar postais de Natal recebidos pela escola nos dois primeiros do seu funcionamento 

- Partilhar postais elaborados por alunos, no âmbito de um concurso de postais de boas festas, 

realizado em 1993 

Atividade 

a) Adequação do espaço da Biblioteca Escolar ao evento 

b) Decoração alusiva à época 

Avaliação 

Observação direta da recetividade dos destinatários 

Recursos 

Postais de Natal, material decorativo 

Custo: 10 euros 

 

Ação n.º 7 

Colaboração no Concurso Nacional de Leitura 

Calendarização – ao longo do ano letivo 

Intervenientes – professores de Português 

Destinatários – alunos do 3.º ciclo e do Ensino Secundário 

Objetivos  

- Apoiar na divulgação do Concurso Nacional de Leitura 

- Disponibilizar as obras selecionadas para as três fases do concurso 

- Disponibilizar o espaço e a supervisão para a realização da prova escrita (alunos do ensino 

secundário) 

- Esclarecer os candidatos sobre eventuais dúvidas suscitadas pela leitura das obras, em 

colaboração com o Departamento de Línguas Românicas 

Atividade 

AE690
Realce

AE690
Realce
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a) Adequação do espaço da Biblioteca Escolar ao evento 

Avaliação 

Observação direta da participação, do interesse e da responsabilidade dos destinatários 

Recursos 

Livros selecionados 

Custo: 0 

 

Ação n.º 8 

Encontro com a Poesia 

Calendarização – 19 de janeiro de 2022 

Intervenientes – professores de Português do Ensino Secundário 

Destinatários – alunos do Ensino Secundário 

Objetivos  

- Sensibilizar para o gosto da leitura de texto poético 

- Interagir com um autor açoriano de texto poético 

- Inferir sobre o valor polissémico das palavras num texto poético 

Atividade 

a) Adequação do espaço da Biblioteca Escolar ao evento 

b) Solicitação de autógrafo do autor e registo no livro de honra da Biblioteca 

c) Colaboração com os intervenientes, sugerindo atividades enriquecedoras para o Encontro 

Avaliação 

Observação direta da participação, do interesse e da responsabilidade dos destinatários 

Recursos 

Livro do autor 

Custo: 0 

 

 

AE690
Realce
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Ação n.º 9 

Comemoração do Dia Internacional em memória das vítimas do Holocausto (27 de janeiro) 

Calendarização – Semana de 24 a 28 de janeiro de 2022 

Intervenientes – Professores do grupo de estudos do Holocausto da Escola Secundária Vitorino 

Nemésio 

Destinatários – alunos dos Ensinos Básico e Secundário, pessoal docente e não docente 

Objetivos  

- Sensibilizar para a memória das vítimas do Holocausto 

Atividade 

a) Adequação do espaço da Biblioteca Escolar ao evento 

b) Requisição de material necessário 

c) Disponibilização de equipamento multimédia 

Avaliação 

Observação direta da participação, do interesse e da responsabilidade dos destinatários 

Recursos 

Cartolinas, tubos de cola, papel de cenário, bostik, impressões de cartazes A3 a cores e outras 

fotocópias 

Custo: 20 euros 

 

Ação n.º 10 

Viagens reais e imaginárias 

Calendarização – De janeiro a junho de 2022                                                                                                                                 

Intervenientes – Professores de Geografia da Escola Secundária Vitorino Nemésio e Equipa da 

Biblioteca 

Destinatários – alunos dos Ensinos Básico e Secundário, pessoal docente e não docente 

Objetivos  

- Sensibilizar para o gosto da leitura de obras sobre viagens  

- Incentivar a partilha de leituras sobre Literatura de viagens  

AE690
Realce

AE690
Realce

AE690
Realce

AE690
Realce
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- Fomentar a interação entre os leitores 

Atividade 

a) Adequação do espaço da Biblioteca Escolar ao evento 

b) Requisição de material necessário 

c) Disponibilização de equipamento multimédia 

d) Organização de expositores com o mapa-mundo  

Avaliação 

Observação direta da participação e do interesse dos destinatários 

Recursos 

Livros, cartolinas, tubos de cola, papel de cenário, bostik, material de desenho 

Custo: 10 euros 

 

Ação n.º 11 

Comemoração do Dia de São Valentim 

Calendarização – 14 de fevereiro de 2022                                                                                                                                 

Intervenientes – Departamento de Línguas Germânicas e Equipa da Biblioteca 

Destinatários – alunos dos Ensinos Básico e Secundário 

Objetivos  

- Utilizar a língua estrangeira para a expressão de sentimentos 

- Dominar vocabulário do campo lexical dos sentimentos / emoções 

- Fomentar a interação entre os destinatários 

Atividade 

a) Adequação do espaço da Biblioteca Escolar ao evento 

b) Requisição de material necessário 

c) Organização de expositores para registo de mensagens 

 

AE690
Realce
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Avaliação 

Observação direta da participação e do interesse dos destinatários 

Recursos 

Papel de cenário 

Custo: 6 euros 

 

Ação n.º 12 

Comemoração do Dia Mundial da Poesia e do Dia Mundial da Árvore 

Calendarização – 21 de março de 2022                                                                                                                                 

Intervenientes – Departamento de Línguas Românicas e Equipa da Biblioteca 

Destinatários – alunos dos Ensinos Básico e Secundário 

Objetivos  

-  Apreciar a linguagem poética na expressão de sentimentos 

- Compreender vocabulário do campo lexical dos sentimentos / emoções 

- Fomentar o gosto pela leitura de poesia 

Atividade 

a) Adequação do espaço da Biblioteca Escolar ao evento 

b) Requisição de material necessário 

c) Construção da “Árvore da Poesia” 

Avaliação 

Observação direta da participação e do interesse dos destinatários 

Recursos 

Árvore seca  

Cordel / molas 

Cartolinas  

Custo: 5 euros 

AE690
Realce
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Ação n.º 13 

Comemoração do Dia Mundial da Agricultura (20 de março) 

Calendarização – 18 de março de 2022                                                                                                                                 

Intervenientes – professor José Dias e Equipa da Biblioteca 

Destinatários – alunos dos Ensinos Básico e Secundário 

Objetivos  

- Reconhecer o contributo decisivo da atividade agrícola na história da Humanidade 

- Divulgar trabalhos realizados pelos alunos do 11.º ano, de Geografia A, subordinados ao tema 

"Uma exploração Agrícola na Ilha Terceira" 

- Conhecer experiências partilhadas por agricultores biológicos, industriais ligados à Agricultura 

e responsáveis pela Horta Pedagógica da Escola Secundária Vitorino Nemésio 

- Fomentar a interação entre os destinatários  

Atividade 

a) Adequação do espaço da Biblioteca Escolar ao evento 

Avaliação 

Observação direta da participação e do interesse dos destinatários 

Recursos 

Equipamento multimédia 

Custo: 0  

 

Ação n.º 14 

Para bom entendedor meia imagem basta                                                        

Calendarização – início na primeira quinzena de maio de 2022, durante seis sessões                                                                                                                                 

Intervenientes – professora Nélia Santos e Equipa da Biblioteca 

Destinatários – alunos do Ensino Secundário 

Objetivos  

- Refletir sobre os direitos humanos 

- Compreender o conceito de igualdade de género 

- Tomar consciência de estereótipos 

- Aperfeiçoar a análise das convicções pessoais 

Atividade 

a) Adequação do espaço da Biblioteca Escolar ao evento 

b) Disponibilização de equipamento multimédia 

AE690
Realce

AE690
Realce
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c) Colaboração durante a realização de uma sessão de apresentação / exposição dos trabalhos 

realizados pelos alunos 

Avaliação 

Observação direta da participação e do interesse dos destinatários 

Recursos 

Equipamento multimédia e trabalhos realizados pelos alunos 

Custo:  0 

 

A2 – Promoção das literacias da informação tecnológica e digital 

Ação n.º 1  

Continuar a catalogação do acervo da BE no programa digital Koha  

Ação n.º 2  

Divulgar, na página oficial da RRBE, as atividades desenvolvidas pela BE, ao longo do ano letivo 

Ação n.º 3 

Promover a utilização dos computadores da BE para pesquisa e realização de trabalhos 

diversificados 

Ação n.º 4 

Renovar / assinar periódicos em suporte digital: jornal Diário Insular, Jornal Expresso, revista 

Visão e Visão Júnior 

Ação n.º 5 

Para bom entendedor meia imagem basta – referenciada em A1 como Ação n.º 14 
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Domínio 

B – Leitura e literacia 

Problemas identificados: 

- Ausência prolongada de vários elementos da equipa da Biblioteca Escolar e impossibilidade da 

sua substituição. 

- Reduzido número de horas atribuídas à coordenação da BE 

- Reduzido número de recursos multimédia afetos à Biblioteca Escolar;  

- Carência de hábitos de leitura da comunidade educativa; 

 

Resultados esperados: 

- Conseguir implementar nos alunos o gosto pela permanência no espaço da biblioteca, quer 

para estudo individual ou em grupo, apoios, lazer, participação em atividades ou leitura e/ou 

requisição de livros; 

- Abranger um maior número de público leitor e de utentes nas várias literacias; 

- Comprometer os alunos com as atividades propostas. 

 

Subdomínios 

B1 – Criação e promoção da competência leitora e dos hábitos de leitura 

Ação n.º 1 

Comemoração do Mês Internacional das Bibliotecas Escolar – referenciada em A1 como Ação 

n.º 3 

Ação n.º 2 

Visita à feira do livro no âmbito do evento cultural Outono Vivo – referenciada em A1 como Ação 

n.º 4 



 

15 
 

 

Ação n.º 3 

Visita do escritor João Tordo à Biblioteca Escolar – referenciada em A1 como Ação n.º 5 

Ação n.º 4 

Colaboração no Concurso Nacional de Leitura – referenciada em A1 como Ação n.º 7 

Ação n.º 5 

Encontro com a Poesia – referenciada em A1 como Ação n.º 8 

Ação n.º 6 

Comemoração do Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto– referenciada em 

A1 como Ação n.º 9 

Ação n.º 7 

Viagens reais e imaginárias – referenciada em A1 como Ação n.º 10 

Ação n.º 8 

Comemoração da Dia Mundial da Poesia e do Dia Mundial da Árvore – referenciada em A1 como 

Ação n.º 12 

 

B2 – Atividades e projetos de treino e melhoria das capacidades associadas à leitura 

Ação n.º 1 

Comemoração do Mês Internacional das Bibliotecas Escolar – referenciada em A1 como Ação 

n.º 3 

Ação n.º 2 

Colaboração no Concurso Nacional de Leitura – referenciada em A1 como Ação n.º 7 

Ação n.º 3 

Encontro com a Poesia – referenciada em A1 como Ação n.º 8 
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Ação n.º 4 

Comemoração do Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto– referenciada em 

A1 como Ação n.º 9 

Ação n.º 5 

Viagens reais e imaginárias – referenciada em A1 como Ação n.º 10 

Ação n.º 6 

Comemoração da Dia Mundial da Poesia e do Dia Mundial da Árvore – referenciada em A1 como 

Ação n.º 12 

Ação n.º 7 

- Fomentar a requisição de livros do PRL, PNL e outros para leitura presencial e domiciliária. 

 

Domínio 

C – Projetos, parcerias e atividades livres de abertura à comunidade 

Problemas identificados: 

- Não se verificam problemas significativos 

 

Resultados esperados: 

- Continuar a sensibilizar a comunidade educativa para colaborar, participar e envolver-se nas 

dinâmicas de índole cultural, cívica e recreativa, desenvolvidas na e pela BE, quer dentro quer 

fora dela; 

 - Continuar a apoiar e a divulgar, em parceria com os docentes do Departamento de Línguas 

Românicas, o Concurso Nacional de Leitura e o Concurso Regional de Leitura, no sentido de 

promover o interesse dos alunos pela leitura. 
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Subdomínios 

C1 – Apoio às atividades livres, extracurriculares e de enriquecimento curricular 

Ação n.º 1 

Visita à feira do livro, no âmbito do evento cultural Outono Vivo – referenciada em A1 como 

Ação n.º 4 

Ação n.º 2 

Visita do escritor João Tordo à Biblioteca Escola – referenciada em A1 como Ação n.º 5 

Ação n.º 3 

Mostra de postais de Natal – referenciada em A1 como Ação n.º 6 

Ação n.º 4 

Colaboração no Concurso Nacional de Leitura – referenciada em A1 como Ação n.º 7 

Ação n.º 5 

Comemoração da Dia Mundial da Agricultura – referenciada em A1 como Ação n.º 13 

 

C2 – Projetos e parcerias 

Ação nº 1 

Visita à feira do livro, no âmbito do evento cultural Outono Vivo – referenciada em A1 como 

Ação n.º 4 

Ação n.º 2 

Visita do escritor João Tordo à Biblioteca Escola – referenciada em A1 como Ação n.º 5 

Ação n.º 3 

Comemoração da Dia Mundial da Agricultura – referenciada em A1 como Ação n.º 13 
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C3 – Envolvimento e mobilização dos pais, encarregados de educação e famílias 

Ação nº 1 

- A participação dos pais ocorrerá sempre que as atividades o proporcionem. 

 

Domínio 

D – Gestão da biblioteca escolar 

Problemas identificados 

- Ausência prolongada de vários elementos da equipa da Biblioteca Escolar e impossibilidade da 

sua substituição; 

- Reduzido número de horas atribuídas à coordenação da BE; 

- Ausência de pessoal técnico afeto à Biblioteca; 

- Atraso na atualização dos registos bibliográficos em Excel e catalogação no Koha; 

- Necessidade de correção das cotas das monografias mais antigas; 

- Falta de tratamento estatístico sobre a leitura domiciliária; 

- Continuação do investimento em formações nas várias áreas das literacias e na organização e 

catalogação do acervo para um melhor desempenho e dinamização. 

 

Resultados esperados: 

- Atualizar, registar e catalogar o maior número de monografias, a nível do programa Koha; 

- Proporcionar uma melhor utilização dos recursos da Biblioteca Escolar; 

- Apresentar resultados estatísticos sobre o número de livros comprados, oferecidos, doados, 

abatidos e enviados para depósito; 
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- Proporcionar aos alunos a requisição de livros novos e contabilizar os que são requisitados por 

período letivo, ano de escolaridade e número de utentes, comparativamente com os anos 

anteriores; 

- Divulgar os resultados. 

  

Subdomínios 

D1 – Recursos humanos, materiais e financeiros adequados às necessidades de gestão, 

funcionamento e dinamização da biblioteca escolar 

- Reorganização da equipa da BE;  

- Definição de competências entre os membros da equipa; 

- Formação adequada aos membros da equipa, para o exercício das suas funções, a médio e 

longo prazo, de forma a existir um compromisso de estabilidade, conhecimento das matérias e 

uma melhoria nos conhecimentos e abordagens à gestão da biblioteca; 

 - Decoração dos espaços da BE, adequada aos diferentes momentos festivos ou atividades 

desenvolvidas. 

 

D2 – Integração e valorização da biblioteca escolar 

- Todas as ações anteriormente elencadas contribuem para a integração e valorização do espaço 

da Biblioteca Escolar. 

 

D3 – Desenvolvimento, organização e difusão do uso da coleção 

- Registo e catalogação da coleção;  

- Divulgação do acervo adquirido, através de exposição das monografias e convite aberto a toda 

a comunidade escolar para uma visita à biblioteca. 
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Data de elaboração do Plano Anual de Atividades     

 02/02/2022 

Assinatura da Coordenadora da Biblioteca Escolar 

 _____________________________________________________________________________ 

(Prazo – de outubro de 2021 até ao final do ano letivo 2022) 

Data de apresentação ao Conselho Pedagógico 

 _____________________________________________________________________________ 

Parecer do Conselho Pedagógico   

_____________________________________________________________________________ 

 Assinatura da Presidente do Conselho Executivo 

 _____________________________________________________________________________ 

Praia da Vitória, ________________________________________________________________ 

 

 


