
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plano Anual de Atividades – Equipa de coordenação da Rede de Bibliotecas do concelho de Condeixa-a-Nova 2017-2018 

 

 

PREÂMBULO 

A Rede de Bibliotecas de Condeixa (RBC) exerce a sua atividade de forma autónoma e colaborativa, procurando fomentar a partilha de experiências, a realização de                          

projetos e iniciativas de interesse pedagógico, a animação da leitura, a promoção do livro, o tratamento documental, a criação do catálogo coletivo e a integração das                          

tecnologias da informação na gestão e partilha de recursos. 

 

OBJETIVOS 

São objetivos gerais da RBC: 

a) Criar condições para a organização e gestão dos fundos documentais das bibliotecas; 

b) Promover iniciativas conjuntas que desenvolvam as literacias junto dos utilizadores; 

c) Promover a troca de experiências e partilha de recursos; 

d) Produzir documentos orientadores com vista à melhoria do funcionamento das bibliotecas;  

e) Constituir e manter atualizado o catálogo coletivo em linha; 

f) Servir de suporte à investigação, à formação e à difusão cultural, através da criação de um Portal Concelhio; 

g) Fomentar o empréstimo interbibliotecas e políticas de aquisição que visem a otimização de recursos, a dinamização e a promoção da leitura e da escrita criativa. 

h) Dinamizar projetos que promovam as bibliotecas do concelho, através de seminários, publicações e da utilização de ferramentas da WEB 2.0. 
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Domínio de intervenção GESTÃO DAS BIBLIOTECAS DA REDE CONCELHIA  

Objetivos 

Promover a gestão cooperativa das coleções.  

Cooperar na organização e tratamento técnico dos fundos documentais.  

Consolidar relações de cooperação/parcerias que efetivem a plena institucionalização da rede concelhia.  

Proceder ao levantamento dos recursos e equipamentos das bibliotecas para partilha.  

Desenvolver e otimizar o acesso à informação no concelho de Condeixa-a-Nova. 

Atividades/ações Dinamizadores Calendarização Orçamento 

Elaboração do Plano Anual de Atividades da RBC 

Equipa de coordenação RBC 

Helena Duque - CIBE RBE 

Técnicos de informática da 
Autarquia 

Setembro 2017 0€ 

Elaboração do Manual de Procedimentos comum (Catalogação, Empréstimo e         
Divulgação) 

Ao longo do ano 0€ 

Manutenção da Plataforma Virtual 

 - Portal da Rede de Bibliotecas (3 artigos por mês) 

 - Facebook (manutenção da programação mensal a desenvolver) 

- Redefinição do modus operandi e das condições ao nível da           
administração/manutenção/atualização dos conteúdos pelos parceiros da Rede de        
Bibliotecas de Condeixa 
 

Ao longo do ano 0€ 

Implementação do software Biblio.NET 

Informação e formação ao utilizador 

Até final de dezembro 
2017 

Custos previstos 
e já liquidados 
no orçamento 

do PAA 
2015/2016 

Realização de reuniões/sessões de trabalho com a periodicidade estipulada, no          
protocolo (reuniões mensais e sempre que necessário, quando convocada com 48           

Mensal 

(6ª feiras) 
0€ 

 

https://www.facebook.com/RedeBibliotecasCondeixa/
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horas de antecedência, por um dos seus membros) 

Trabalho do SABE 

Validação e catalogação das bases das 4 BEs pela BM 
Ao longo do ano 0€ 

Relatório de avaliação do trabalho concelhio  

Criar um questionário de satisfação simples que permita avaliar algumas atividades           

da Rede 

Equipa de coordenação RBC Julho 2018 
 

0€ 

 

 

 

 

 

Domínio de intervenção FORMAÇÃO  

Objetivos 
Promover a autoformação e a formação interpares no contexto do Grupo de Trabalho Concelhio de Condeixa 

Promover o desenvolvimento de atividades, no âmbito da formação 

Atividades/ações Dinamizadores Calendarização Orçamento 

Formação no programa BiblioNet RBC 
11 e 15. 09. 2017 

outras datas se necessário 
0€  

Organização do II Seminário da Rede de Bibliotecas de Condeixa “Veni, Legi, Vici – já os 
romanos o sabiam: Leitura(s) com memóri@s” 

RBC 

RBE 

Centro de Formação Nova Ágora 

 02 e 03 março 2018 
a definir 

(2016 - 2.500€) 
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Domínio de intervenção PROJETOS E PARCERIAS – LEITURA & LITERACIAS 

Objetivos 

Organizar, em conjunto, atividades de promoção do livro, da leitura e dos autores 

Fomentar o gosto pela leitura como instrumento de trabalho, de ocupação de tempos livres e de prazer, contribuindo para o desenvolvimento                     
cultural dos utilizadores 

Programar atividades que venham ao encontro dos programas curriculares e dos projetos educativos e culturais 

Contribuir para o desenvolvimento de projetos de âmbito local e nacional 

Atividades/ações Dinamizadores Calendarização Orçamento 

Projeto de Itinerâncias documentais “30 Dias, 30 Livros”, sob a temática           
CIÊNCIA destinado aos alunos dos 4 JI’S e das 4 EB1’S que distam da sede de                
concelho  

a. Constituição dos conjuntos documentais com o espólio da BM, EB nº2 e EB              
nº3 (JI - 5 conjuntos, total de 125 documentos; EB1 8 conjuntos, total de 200               
livros) TOTAL: 325 documentos. 

b. Sessão de lançamento do projeto, nas EB1 e JI envolvidos 

c. animação da leitura 

d. Circulação mensal dos conjuntos itinerantes;  

e. Sessão de encerramento  

RBC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Constituição dos conjuntos 
documentais 

outubro/novembro 2017 

b. Sessão de lançamento 

17/11/2017 

c. Sessões de animação de leitura  

12/01/2018 

09/02/2018 

09/03/2018 

13/04/2018 

 d. Troca dos conjuntos itinerantes:  

16/01/2018 

13/02/2018 

Acervo das Bibliotecas 

Transporte da autarquia 

50€ em material de desgaste 
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13/03/2018 

17/04/2018 

e. Sessão de encerramento:  

maio 2018 

JI:  76 alunos 

1ª CEB: 130  alunos 

“No meu ninho, lê-se +”, famílias do pré-escolar 

Desenvolvimento de hábitos da leitura partilhada no seio familiar 

Leitura em Vai e Vem - PNL 

RBC outubro a julho 2017 

Acervo das Bibliotecas 

Sacos para transporte dos livros 

(já existente) 

 

“O ditado”  

 

Em França há bares que disponibilizam-se o seu espaço para que se façam 
ditados recreativos. Esta iniciativa tem estimulado jovens adultos, adultos e 
reformados. Porque não iniciar um ciclo destes em Condeixa? Os benefícios 
são muitos: saber mais sobre a língua portuguesa, descobrir autores e obras 
literárias, sociabilizar ou simplesmente jogar e participar nesta competição.  

Integrado no Projecto A Ler+, do PNL edo projecto da Câmara Municipal de 
Condeixa “A cultura sai à rua” | Associações locais, cafés ou outros espaços 
de convívio 

RBC Ao longo do ano 
Materiais de desgaste 

Fundo documental 

Tertúlia “A Química do Amor”, por Filipe Monteiro 

Camões pôs-lhe o epíteto de ser «fogo que arde sem se ver», mas vamos esquecer este lado                 

poético do amor e revelar quais os compostos químicos que estão na sua base . 

RBC 

16 fevereiro 2018 

1/2 sessões para público secundário 
(BE) 

1 sessão, à noite, público em geral 
(BM) 

300€ 
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Projeto “Vamos Comprar um poeta”, por Adriana Campos  

Comemoração do Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor (23 de Abril) 

a. Peça de teatro baseada na obra “Vamos comprar um poeta”, de           
Afonso Cruz, Sala Infanto-Juvenil BM  

          8  turmas, do 8º ano, entre as 11h30 e às 13h30 
Professoras: Anabela Costa, Ana Coutinho, Carlos Fontes, Luísa         

Toscano 
Dar a conhecer o projecto aos professores de Português do 8.º ano e              

Integrar esta iniciativa no âmbito do “plano de trabalho de turma”. Envolver            
os representantes dos pais. 
 

b. Encontro dos professores com o escritor Afonso Cruz (projeto         
aLer+)  

RBC 
a. 23, 24, 26 abril 2018 

b. data a definir  

Preço por aluno - 3€  
(1,5€ pago pelo aluno e 1,5€ 

pago pela CM - num total de 172 
alunos = 258€) 

 
Transporte da autarquia  

 
 

Concursos de Poesia  

a.“Poesia na Escola” - escrita criativa, para todas as crianças e jovens            
residentes no concelho de Condeixa-a-Nova 

b. “Poesia na Biblioteca” - de cariz internacional, destinado a adultos 

c. Comemoração do Dia Mundial da Poesia, na BM  

RBC 
a. b. janeiro a março 2018 

c. 24 março 2018 

a. Prémios AECX 
4 alunos 60€ 

 
b.Prémios BM 
1.º lugar - 500€ 

                 2.º lugar - 250€ 

                 3.º lugar - 150€ 

 

Semana da Leitura 

a. Exposição Histórias AJUDARIS, 17 a 24 de Março 

b. Teatro Atrapalharte “3 Abóboras e 400 Camelos”, 1.º ciclo, 19 e 20             
março, Cine-Teatro 

Baseado em "As Três Abóboras" (Teatro às 3 Pancadas), de António Torrado            
e "Sábios como Camelos" (Estranhões e Bizarrocos), de José Eduardo          
Agualusa  

c.. Animação de leitura pré-escolar, 10 turmas JI 

RBC 19 a 24 março 2018 

 

Materiais de desgaste 

Recursos humanos, físicos e 
materiais das Bib. 

Transporte da autarquia 

Cine Teatro de Condeixa 

Almoço para os 
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Em estudo: Oficina “Rainha Consorte” da atriz Adriana Campos ou sessão           
com autor Pedro Seromenho ou peça de teatro ANTARES 

d. Histórias AJUDARIS, público geral, 23 março, BM  

Apresentação do livro “A Família” e dramatização pelas turmas do JI Ega e             
da EBnº3 , para a comunidade – 31 de março às 18h00 (BM) 

e. Concurso SOLETRAR, Escolas nº1 e nº3, 21 de março, à tarde 

f. Celebração do Dia Mundial da Poesia, público geral, escolas, 24 março,            
BM  

g) Dia do Patrono, escolas, 23 março 

escritores/ilustradores (100€) 

 

 

 

Comemoração DIA DA FAMÍLIA, Parque Verde 

Histórias AJUDARIS 

Apresentação do livro e atividades diversas preparadas pelas turmas         
participantes das EB1’s  - 3ºA Ebnº3 2ºB Ebnº1 e 3ºB Ebnº1 

RBC maio/junho 2018 Materiais de desgaste 

 

Concurso da Rádio Miúdos “Põe a tua terra nos píncaros” 

Gravação, por alunos do Agrupamento de Escolas de Condeixa, de um spot            
publicitário áudio sobre a nossa região. As escolas vencedoras terão direito           
a um Atelier promovido pela equipa Rádio Miúdos e o município terá direito             
a promover uma emissão em directo a nível mundial! 

RBC 

novembro a 31 de Maio 2018 

data a combinar, em caso de a escola 
ser premiada 

CMC: Deslocação da equipa da 
Rádio Miúdos (programa de rádio 

directo) 

AVALIAÇÃO 

A avaliação a efetuar será explanada em Relatório de Avaliação do trabalho concelhio, de acordo com o Modelo de Avaliação das Bibliotecas Escolares. 

● Evidências a considerar:  Nº de atividades realizadas; Empréstimo interbibliotecário; Recolha de informação oral, pedidos, sugestões, reclamações (…) 
 

Condeixa-a-Nova, 13 de outubro de 2017 

 

 


