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Plano Anual de Atividades – Equipa de coordenação da Rede de Bibliotecas do concelho de Condeixa-a-Nova 2019-2020 

 

 

 

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  2019 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€ 
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Relatório de avaliação do trabalho concelhio  
Aplicar um questionário de satisfação simples que permita avaliar as atividades da 
Rede 

Equipa de coordenação RBC Ao longo do ano 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 Ao longo do ano 0€  

Formação de apoio a projectos de promoção de leitura 

 

1 - Plasticus Maritimus, uma espécie invasora - Ana Pêgo 

2 - “Da poesia” - António Carlos Cortez 

 

 

RBC 

 

 

1 - Janeiro/Fevereiro 2020 

2 - Março 2020 

1 - 400€ + IVA + 

deslocação + 

alimentação + 

estadia 

2 - 300€ + 

deslocação + 

alimentação 
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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 Sophia de Mello Breyner 

1) Assalto poético (06 Novembro 2020), EB 2/3 Condeixa-a-Nova + ES Fernando Namora, por 

Lérias, Letras & Companhia 

2) Roteiro Cultural sobre Sophia ao Jardim Botânico do Porto e à Livraria Lello (23 Novembro 

2020), para grupo Lérias, Letras & Companhia e professores AE Condeixa 

 

 

RBC 

 

Novembro 2019 
0€ 

Transporte da autarquia 
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Projeto de Itinerâncias documentais “30 Dias, 30 Livros”, sob a temática “A MAIOR LIÇÃO DO 

MUNDO - “Metade da minha alma é feita de maresia” 

(Objectivos do Desenvolvimento Sustentável e Sophia do Mello Breyner Andresen), 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 e distribuição 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. Animação da leitura, com Sofia Correia - Faz de Conto 

c. Circulação mensal dos conjuntos itinerantes 

d. Sessão de encerramento   

 

 

 

 

RBC 

 

 

 

 

 

 

 

a. Constituição e 
distribuição dos 

conjuntos 
documentais 

(Novembro 2019) 

b. Sessões de 
animação de leitura (a 

calendarizar)   

 c. Troca dos conjuntos 
itinerantes 

(Janeiro a Abril 2020) 
 

d. Sessão de 
encerramento 

(29 de Maio de 2020) 

Acervo das Bibliotecas 

Transporte da autarquia 

50€ em material de 

desgaste 

Aquisição de livros para 

sessões de promoção de 

leitura 

 

 

“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 e educadoras de infância 

 

 

RBC Quinzenal, 8 sessões 

(Janeiro até Junho) 

Materiais de desgaste 

Fundo documental 

Leitura inclusiva 

Sessões de leitura de histórias Multissensoriais para crianças e jovens com adequações curriculares 

significativas 

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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ano letivo (João Canossa Dias) 

156€ + IVA 

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 

 

RBC 

 

a. b. janeiro a março 

2020 

c.21 março 2019 

 

 

a. Prémios AECX 

4 alunos 60€ 

 

b.Prémios BM 

1.º lugar - 500€ 

          2.º lugar - 250€ 

           3.º lugar - 150€ 

c. cerca de 1000€ 

 

Concurso Nacional  de Leitur a-  Leituras de Sophia de Mello Breyner 

-Fase de escola - novembro a janeiro 2019 

-Fase concelhia - 2 fevereiro 2020 no Auditório do Museu PO.RO.S. 

-Fase Intermunicipal 

-Fase Nacional (caso sejamos selecionados) 

 

RBC 
de novembro 2019 a 

junho 2020 
Prémios AECX e BM 

transporte da CM 
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Semana da Leitura 

b. Animações de Leitura e Encontro com Escritores/Ilustradores 

- Encontro com escritor - pré-escolar e 1.º ciclo (a confirmar) 
- Encontro com o escritor David Machado - 26 de Março de 2020, 2.º e 3.º anos 
-Encontro com a escritora Sara Rodi - 25 de Março de 2020, 5.º ano 
-Encontro com a escritora Cláudia Manata  
“Alerta Premika! Risco Online Detetado”  e “Um jogo online arriscado! E agora Tiago?"de Cláudia 
Manata, Raquel Palermo e Teresa Castro - 23 e 24 Março de 2020 
4º , 6º e 7.º anos 
 
c. Concurso, Soletrar 

  
 23 a 27 de Março de 

2020 

Materiais de desgaste 

Recursos humanos, físicos 

e materiais das Bib. 

Transporte da autarquia 

Cine Teatro de Condeixa 

Almoço para os 

escritores/ilustradores 

(200€) 

Honorários 

 

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, 08 de Novembro de 2019 

 

 


