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Atividade Objetivos 

Gestão documental e organização das Bibliotecas do 
Agrupamento

Continuidade na reorganização do fundo documental, segundo a CDU (Classificação Decimal Universal); Proceder ao tratamento preliminar de todos 
os documentos que chegam; Catalogar e classificar os documentos; Atualizar o Regimento Interno das Bibliotecas Escolares; Promover a autonomia 
dos utilizadores; Divulgar o catálogo online inserido no GibNet (SIGB); Otimizar os recursos; Permitir um funcionamento e gestão eficazes das 
Bibliotecas; Organizar e embelezar o espaço das Bibliotecas; Promover e entusiasmar o gosto e a frequência das Bibliotecas; Divulgar atividades; 
Prestar apoio pedagógico e curricular; Formar e informar o utilizador; Rentabilizar ao máximo os recursos existentes nas bibliotecas; Promover o 
acesso ao conhecimento.

Dinamização e divulgação das Bibliotecas

Dinamizar; Promover a frequência das Bibliotecas; Promover a Leitura; Promover e dinamizar os Projetos de leitura e de escrita; Apoiar os curricula; 
Desenvolver competências tecnológicas; Envolver toda a Comunidade Escolar; Envolver os Encarregados de Educação; Rentabilizar ao máximo o 
recursos existentes nas Bibliotecas; Tornar as Bibliotecas o Centro Aglutinador de toda a Escola; Divulgar os projetos e as atividades das Bibliotecas 
de uma forma hibrida; Manter atualizados os Sites e Blogues das Bibliotecas.

Coordenação dos Projetos de Leitura 

Motivar os alunos para a leitura; Estimular o prazer de ler; Formar e sedimentar leitores; Criar oportunidades de leitura; Envolver todos os agentes 
educativos; Formar cidadãos livres e responsáveis; Apresentar material de apoio/Sugestões para os Projetos a serem desenvolvidos pelas turmas; 
Organizar, divulgar, dinamizar e apoiar os projetos. Oferecer serviços de apoio às Escolas do 1º Ciclo e Pré-Escolar que permitam desenvolver 
competências nas literacias da leitura, dos media e da informação; Apoiar o desenvolvimento Curricular implementando os projetos/atividades: 
Bibliocaixas; Projeto Cinema; Web 2.0; Fluência Leitora; Hora do Conto; Atividades de Desenvolvimento Curricular; Encontro com 
escritores/ilustradores; Promover a Educação para a cidadania; Comemoração da Semana de Leitura com a entrega de recursos aos Docentes; 
Divulgação de Visitas de Estudo ou Atividades Culturais; Recolha de trabalhos escritos para a Revista do Agrupamento; Divulgação e participação em 
Concursos

Articulação Curricular das BE,s com as Estruturas de Coordenação 
Educativa, Supervisão Pedagógica e Docentes

Trabalhar em equipa com todos os grupos disciplinares e níveis de ensino nas atividades de ensino de competências de informação; Ajudar a 
cumprir objetivos e atividades que englobem todo o Agrupamento, nomeadamente no cumprimento do Projeto Educativo ou em 
projetos/atividades em desenvolvimento a nível de Agrupamento; Identificar necessidades sentidas pelos vários órgãos relativamente às Bibliotecas; 
Recolher sugestões de atividades de dinamização das Bibliotecas de acordo com a especificidade de cada área disciplinar/ano de escolaridade; 
Assegurar recursos materiais e humanos para apoio às áreas curriculares disciplinares e não disciplinares; Propor atividades envolvendo todo o 
Agrupamento e promover a sua dinamização; Criar e promover materiais e ações de apoio aos curricula, como o Guião para a elaboração de um 
trabalho de investigação; Apoio Pedagógico e Curricular.

Serviços de Apoio das Bibliotecas para o Desenvolvimento das 
Literacias da Leitura, dos Média e da Informação

Desenvolver as competências da literacia da leitura, dos média e da informação, através da Divulgação e formação das Ferramentas da Web 2.0, 
Orientações para Citações e Referências, inserção automática do Índice, legendas, Índice de Ilustrações e rodapé…

Colaboração e Cooperação com a Educação Especial Integrar a diferença com enriquecimento para todos

Parceria com a Ass. de Pais da Escola Sá de Miranda e Palmeira, 
com a Ass. Cultural Francisco de Sá de Miranda, com a Junta de 
Freguesia de S. Vicente, com as Juntas de Freguesia onde estão 
inseridas as Escolas do Agrupamento, com a Câmara Municipal, 
Centro de Saúde de Ínfias, Rede de Bibliotecas de Braga, 
Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva; Biblioteca Municipal de Braga, 
com outras Escolas…

Dinamizar atividades culturais, conjuntamente; Promover o envolvimento e parcerias.

Elaborar o Livro de atas do 1ºEncontro dos Liceus
Tributo a José Joaquim da Silva Pereira Caldas pela doação da sua 
“opulenta Biblioteca” ao Liceu Central de Braga

Revista anual de âmbito Cultural – tema a Escola/Agrupamento
Divulgar e Promover as Atividades Culturais do Agrupamento

Divulgação online do Museu da  Escola Sá de Miranda Catalogar e divulgar o acervo do vasto arquivo do Museu da Escola Sá de Miranda

Exposições Realizar, ao longo do ano, exposições de âmbito cultural, abarcando várias temáticas.

Enterro da Gata Promover a história do Liceu Sá de Miranda
Atividade de promoção de leitura: receção, nas Bibliotecas, das 
turmas inscritas. Motivar os alunos para a leitura;Formar e Sedimentar Leitores
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