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DOMÍNIO DE INTERVENÇÃO: ORGANIZAÇÃO E GESTÃO 
COOPERAÇÃO / ARTICULAÇÃO INTER-BIBLIOTECAS – GRUPO DE TRABALHO CONCELHIO

OBJETIVOS:
 Fomentar a ligação entre as bibliotecas do Agrupamento de Escolas com a Biblioteca Municipal
 Partilhar recursos documentais
 Criar os documentos normativos

 Desenvolver uma rede concelhia de divulgação de informação
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 Atualização do Plano Anual de Atividades RBSCD
 Participação no trabalho colaborativo com outras 

Escolas/Agrupamentos e bibliotecas no âmbito do SABE e 
dos grupos de trabalho das bibliotecas escolares (partilha de 
recursos, ideias, projetos, atividades, …) 

 Criação de Redes de trabalho intermunicipais ao nível do 
SABE, para partilha de recursos, ideias e projetos

 Realização de reuniões de trabalho entre os 5 Municípios 
envolvidos no Concurso Interconcelhio de Leitura

 Atualização/ manutenção dos conteúdos do site da RBSCD 
com dados introduzidos pelo SABE e professora bibliotecária

 Criação de pontos de contato entre os diferentes planos de 
atividades da Biblioteca Municipal e Biblioteca Escolar 

 Realização de reuniões do Grupo de Trabalho da Rede 
Concelhia com a introdução de memorandos

 Estabelecimento de parcerias formais entre a RBSCD e 
outras instituições locais.

 Promover projetos de trabalho em colaboração com os 
pais/Encarregados de Educação/Família
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GESTÃO DE RECURSOS / GESTÃO DOCUMENTAL

OBJETIVOS:
 Dar apoio na organização e tratamento técnico dos fundos documentais
 Uniformizar critérios e procedimentos
 Desenvolver e otimizar o acesso à informação em diversos suportes

 Aplicar o conjunto de princípios de política documental no Agrupamento e no âmbito concelhio
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 Atualização do Manual de Procedimentos (não atualizados 
desde 2010):
 Capitulo dedicado à base de dados dos leitores;
 Capítulo com o Circuito Documental;
 As regras do empréstimo;
 A Gestão da coleção;
 Regulamento da RBSCD.

 Registo e informatização do fundo documental existente na 
RBSCD

 Recolha periódica de sugestões do fundo documental nas 
várias bibliotecas da RBSCD (criação do documento papel e 
online)

 Desenvolvimento dos procedimentos necessários para 
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DOMÍNIO DE INTERVENÇÃO: FORMAÇÃO

OBJETIVOS:
 Melhorar o nível de formação dos recursos humanos afetos às bibliotecas
 Promover o desenvolvimento de atividades no âmbito da formação de utilizadores

 Proporcionar formação para os utilizadores da biblioteca
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o  Divulgação no Portal da RBSCD de seminários realizados ou

a realizar de interesse para a equipa das Bibliotecas
 Promoção da autoformação interpares em contexto de grupo 

de trabalho concelhio ao nível da catalogação
 Formação às assistentes operacionais das bibliotecas 

escolares sobre o empréstimo domiciliário, dinamizado pela 
técnica BAD da BM
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DOMÍNIO DE INTERVENÇÃO: DINAMIZAÇÃO DE ATIVIDADES / PROMOÇÃO DA LEITURA / 
DINAMIZAÇÃO CULTURAL

Plano de Atividades da RBSCD (2018/2019)



OBJETIVOS:
 Organizar e dinamizar conjuntamente atividades culturais e de abertura à comunidade, visando a promoção do livro e da leitura
 Programar atividades que venham ao encontro dos programas curriculares e dos projetos educativos do AESCD
 Fomentar o gosto pela leitura como instrumento de trabalho, de ocupação dos tempos livres e de prazer, contribuindo assim para o 

desenvolvimento cultural dos utilizadores
 Promover o acesso ao livro e à leitura através da realização de feiras do livro

 Consolidar relações institucionais/parcerias que efetivem a plena institucionalização das Bibliotecas Escolares
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Preparação/colaboração e divulgação em atividades de promoção da leitura:

 Organização do Concurso de Leitura Concelhio
 1ª fase do concurso ( 11 a 15 março/2019)
 Final Concurso  na Casa da Cultura (30 de março/2019)

 Participação no Concurso de Leitura Interconcelhio a 
realizar em Tondela
 1 de junho/2019

 Participação Concurso Nacional de Leitura
 Inscrição na plataforma (6 de outubro/2018)
 Fase Escolar (26 de outubro a 21 de dezembro/2018)
 Fase Municipal (11de janeiro a 25de fevereiro/2019)
 Fase Intermunicipal (7 de março a 30 de abril/2019)
 Final em Braga (25 de maio/2019)

 Comemoração do Dia da Poesia –  leitura de poemas com 
convidados da Comunidade de Santa Comba Dão (21 de 
março/2019)

 Comemoração do Dia da Árvore – atividades de leitura e 
escrita. (21 de março/2019)

 Organização e dinamização da Semana da Leitura 
Concelhia (1 a 6 de abril)
 Comemoração do Dia Internacional do Livro Infantil (2/abril)
 Dia de encontro com escritores
 Exposições temáticas
 Feira do Livro concelhia
 Leituras partilhadas
 Concursos
 …

 Comemoração do Dia Mundial do Livro e do Direitos do
autor (23de abril/2019)

 “Eu leio” – Convite a individualidades do concelho associadas à 
leitura (ao longo do ano)

 Sugestões de leitura na página e rede social RBSCD 
(ao longo do ano)

 Projeto “aLer+” AESCD - Tu podes vencer! Ler e 
escrever+. Pensar+

 Padrinhos da Leitura (a desenvolver em 
semanas/meses temáticos)

 Correspondênica de afetos
 Oficinas de (para) Escrit@ (convidar especialistas da

escrita/leitura)
 Encontro com escritores/ilustradores (ao longo do ano 

letivo)
 Mês Internacional da Biblioteca Escolar (outubro/2018)

 Criação de maracadores
 Exposições temaáticas (Dia da Implantação da 

República/ Dia nacional dos Castelos/ Como conto 
um conto/ Caricaturas de escritores portugueses)

 Desafios da RBE
 Desafios Ler/Escrever do PNL
 Exposição de livros nas BE disponibilizados pela BM
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Preparação/colaboração e divulgação em atividades de 
animação cultural e outras:

 Dinamização do Mês da Ciência e Tecnologia 
(novembro/2018)

 Exposição de Fotografia “Visões” na Biblioteca Municipal , com
um encontro  com o Dr. Robert van Velze do Centro Cirúrgico 
de Coimbra (alunos do 12.ºAno)

 Conferência “ A Ciência e a visão”, na Casa da Cultura com 
Dr. António Travassos

 Pequenos Cinetistas sempre a aprender! ( projeto a decorrer 
no AESCD com alunos  do 4.º/5.ºAnos) – Ideias de Mérito

 Cientificamente Provável (programa entre as Bibliotecas e 
Unidades de Investigação do Ensino Superior e as Escolas do 
Ensino Básico e Secundário através da Rede de Bibliotecas 
Escolares (RBE)

 Mostras de livros acerca da Ci~encia e Tecnologia
 Jogos de matemática
 Ciclo de cinema “Ciência e Tecnologia”
 ...

 “Dezembro, leitura, liberdade e direitos humanos” 
 Maratona de cartas da Amnistia Internacional nas bibliotecas 

Escolares e Municipal
 Ciclo Curtas-metragens “Direitos Humanos”
 ...

 Dinamização do Mês dos Afetos (fevereiro/2019)
 Construção de murais
 Sessões de contos
 Correspondência de afetos entre alunos e suas famílias 
 ...

 Dinamização do Mês Coração (maio/2019) 
 em parceria com o projeto PES do AESCD, Centro de Saúde SCD 

e farmácias de SCD, com a  distribuição de folhetos aos alunos por 
parte das farmácias

 criação de marcadores por parte dos alunos do AESCD sobre 
cuidados saudáveis, a distribuir pelas farmácias
 Dinamização de atividades/sessões de 

esclarecimento sobre Internet Segura e a criação de 
espaço físico nas bibliotecas escolares e BM com dicas sobre 
o tema e de um espaço online com a mesma informação (ao 
longo do ano letivo)

 Criar parceria com a CPCJ na dinamização do Mês Azul 
(abril/2019) e outras atividades a decorrer ao longo do ano.

 Põe a tua terra nos píncaros – Um herói da tua terra 
 José da Silva Carvalho

 Participação da RBSCD nas comemorações do 
bicentenário da Revolução Liberal de 1820 e a 
homenagem a José da Silva Carvalho.
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Nota Final:
Ao longo do ano letivo, este Plano de Atividades poderá sofrer algumas alterações relativas às atividades de promoção 
da leitura ou em datas comemorativas que mereçam destaque.
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