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Plano Anual de Atividades – Equipa de coordenação da Rede de Bibliotecas do concelho de Condeixa-a-Nova 2018-2019 

 

 

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 

julho/setembro  2018 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€ 

Continuação da implementação do software Biblio.NET 
Informação e formação ao utilizador 

ao longo do ano 0€ 

Realização de reuniões/sessões de trabalho com a periodicidade estipulada 
6ª feiras 

ao longo do ano 
0€ 

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 e aplicar um questionário de satisfação simples que permita avaliar as 
atividades da Rede 

Equipa de coordenação RBC 
setembro 2018 

 (criação) 
ao longo do ano (aplicação) 

0€ 
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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 
setembro 

ao longo do ano 

0€  

Formação em Mediação de Leitura: 

1 - Jovens a ler+, por Adriana Campos (a confirmar) -  Educadores e profs  1º ciclo e 

técnicos biblioteca 

10 ou 11 abril (manhã na escola;  à tarde na BM) 

2 - Leituras de colo (a confirmar) - profs e técnicos biblioteca e pais 

3 - Livros Pop-UP, por José Rodrigues (a confirmar) - profs e técnicos biblioteca (Semana da 

Leitura) - 1 a 5 abril 

4 - Formação sobre o Programa de Literacia Familiar”CONTO CONTIGO” da Fundação AGA 

KHAN  para Educadoras e professores do 1º ciclo com a Drª Sofia Ferreira - 19 dez   

RBC 

RBE 

Centro de Formação Nova 

Ágora 

a definir a definir 
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Domínio de intervenção PROJETOS E PARCERIAS – LEITURA & LITERACIAS A 

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 

Comemorações do Centenário do nascimento de Fernando Namora 

a) Concurso de Escrita Criativa e de Artes Plásticas 

Trabalhos gráficos com base nas descrições de excertos da obra; fotografia dos espaços 

onde ele viveu/trabalho; caricaturas; pinturas... 

b) Palestras com especialistas  para professores e alunos  

- Paulo Silva (Fernando Namora e o 25 abril) - a confirmar 

c) Atividades com alunos 

Visitas à Casa Museu com  peddy paper literário (criação de folheto informativo com 

atividades didáticas) 

 

RBC 

 

ao longo do ano a definir 
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Projeto de Itinerâncias documentais “30 Dias, 30 Livros”, sob a temática “A MAIOR LIÇÃO 

DO MUNDO: apontamentos para viver no Planeta Terra”, (Objectivos do Desenvolvimento 

Sustentável), destinado aos alunos dos 4 JI’S e das 4 EB1’S que distam da sede de concelho 

e extensão ao pré escolar da vila. 

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, na Biblioteca Municipal, com 

colaboração da bióloga Joana Oliveira, da Cátedra da UNESCO (Projeto cientificamente 

Provável) 

c. Animação da leitura 

d. Circulação mensal dos conjuntos itinerantes 

e. Sessão de encerramento   

 

 

 

 

RBC 

 

 

 

 

 

 

 

a. Constituição dos 
conjuntos 

documentais 

outubro/novembro 
2018 

b. Sessão de 
lançamento 

(Novembro 2018) 

c. Sessões de 
animação de leitura 

(Janeiro a Abril)   

 d. Troca dos 
conjuntos itinerantes 

(Janeiro a Abril) 
 

e. Sessão de 
encerramento 
(Maio/Junho) 

Acervo das Bibliotecas 

Transporte da autarquia 

50€ em material de 

desgaste 

 

“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 2018 
Acervo das Bibliotecas 

Sacos para transporte dos 
livros 

 

  

Programa de Literacia Familiar “Conto contigo”, destinado a famílias com crianças de 5/6 

anos a frequentar o pré-escolar 

 

 

RBC 

Quinzenal, às 6.ª 

feiras, à tarde, 4 

sessões na BM e 4 

sessões nas BE’s  

(Janeiro até Junho) 

Materiais de desgaste 

Fundo documental 

Leitura inclusiva 

Sessões de leitura de histórias multissensoriais para crianças e jovens com adequações 

RBC 

1 sessão na semana da 

Leitura (final do 

2ºPeriodo) 

1 sessão no final do 

Honorários técnicos da 

ARCIL - Associação para 

Recuperação de Cidadãos 

Inadaptados da Lousã 
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curriculares significativas ano letivo (João Canossa Dias) 

Cerca de 100€/sessão 

Concursos de escrita criativa  

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 

d.  Concurso Internacional “Le Bleuet International” 

e. Concurso de expressão plástica e literária “Um olhar sobre Fernando Namora” 

 

RBC 

a. b. janeiro a março 

2019 

c. 24 março 2019 

 

e. outubro a maio 

2019 

a. Prémios AECX 

4 alunos 60€ 

 

b.Prémios BM 

1.º lugar - 500€ 

          2.º lugar - 250€ 

           3.º lugar - 150€ 

e.custos da 

responsabilidade da 

Comissão de 

comemoração do 

centenário 

 

Semana da Leitura - 25 Março a 5 abril 

a. AJUDARIS - Março 2019 (JI Ega, EB1 Anobra, EB1 Belide, EB1 n.º 1 Condeixa-a-Nova, 
EB1 n.º 3 Condeixa-a-Nova) - envio de cartaz, flyer e livros para venda 
 
b. Animações de Leitura e Encontro com Escritores/Ilustradores 

- Sofia Correia, Livraria Faz de Conto (1.º e 2.º anos do 1.º ciclo) - 25 e 26 de 
março, Sala Multiusos Biblioteca Municipal Eng. Jorge Bento 
25 de março (EB3, 2 sessões tarde, 14h00 - 15h00, 15h00 - 16h00: 2 turmas 1.º 
ano + 3 turmas 2.º ano) 
25 de março (EB1, 2 sessões manhã): 3turmas 1.º ano + 1 turma 2.º ano) 
26 de março (Biblioteca Municipal, 2 sessões manhã, 09h15 - 10h15, 10h30 - 
11h30, Escolas da Ega, Anobra, Sebal, Belide) 
 
 

- Cláudia Manata (Redes Sociais - 3º e 4º anos do 1º ciclo) - 28 e 29 março 
“Alerta Premika! Risco Online Detetado” de Cláudia Manata, Raquel Palermo e Teresa 

   1 a 5 abril  2019 

Materiais de 

desgaste 

Recursos humanos, 

físicos e materiais 

das Bib. 

Transporte da 

autarquia 

Cine Teatro de 

Condeixa 

Almoço para os 

escritores/ilustrado

res (200€) 

Teatro 1.º ciclo e 
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Castro, Auditório EB ⅔ Condeixa-a-Nova  
                 (a confirmar para os 5.º anos)  
 

- Apresentação do livro musical “Entre estrelas e estrelinhas”, por José Fanha e 
Daniel Completo (pré escolar) - 05 de abril, Biblioteca Municipal Eng. Jorg Bento 
 

- 3º ciclo EB2 (Adriana Campos - a confirmar 7.º anos) 
 

- Histórias multissensoriais (ver transportes - 01 ou 02 abril) 

e. Concursos, Soletrar 

pré-escolar 

(1,50€/criança)? 

Honorários 

Concurso da Rádio Miúdos “Põe a tua terra nos píncaros 2 – UM HERÓI DA TUA TERRA!” 
Gravação, por alunos do Agrupamento de Escolas de Condeixa, de um spot publicitário 

áudio sobre Fernando Namora. 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 

Festa final Gulbenkian 

RBC 

setembro 2018 a 31 de Maio 

2019 

Atelier em data a combinar, 

uma vez que a escola foi 

premiada! 

Temática: Fernando Namora 

CMC: Deslocação 

da equipa da Rádio 

Miúdos (programa 

de rádio directo) 

Deslocação à 

Fundação Calouste 

Gulbenkian 

Concurso Nacional de Leitura  

Participação nas fases escola e Intermunicipal 
RBC 

Outubro a  dezembro (provas 

escolares) 

12 Dezembro (final municipal) 

entre 7 de março e 30 de abril  

Transporte da 

autarquia 

”Olha para mim a ler+” - publicação de fotografias de elementos da comunidade escolar e 

da comunidade local em situação de leitura, identificando o título do documento que surge 

na imagem e uma breve súmula das impressões pessoais do fotografado sobre a sua 

experiência de leitura. Esta divulgação será colocada fisicamente em roll-ups, no 

espaço escolar, e nos mupis da Câmara Municipal. No espaço virtual, estas imagens 

marcarão presença no Portalda RBC [in http://www.cm-condeixa.pt/rbcondeixa] e na 

RBC 
ao longo do ano 

mensal 

 

http://pnl2027.gov.pt/np4/13aedcnl.html
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página do Facebook [in http://www.cm-condeixa.pt/rbcondeixa]. Periodicamente, serão 

realizados spots publicitários em vídeo, com as imagens, para passarem nos locais de estilo 

da Rede, através da edição em vídeo. Público-alvo : comunidade escolar e comunidade em 

geral.  

 

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, 05 de dezembro de 2018 

 

 

 


