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Domínio de Intervenção: 1. Planeamento e Gestão 

1.1. Cooperação / Articulação Inter-bibliotecas – Grupo de Trabalho Concelhio 

Objectivos: 

 Fomentar a ligação entre as bibliotecas do Agrupamento de Escolas e a biblioteca da Escola Profissional com a Biblioteca Municipal; 

 Desenvolver uma rede concelhia de divulgação de informação  

 Criar os documentos normativos da rede concelhia; 

Atividades Promotores Público Alvo Recursos/Parceiros Calendarização 

– Apoiar a integração de outras Bibliotecas/ centros de 

documentação na Rede de Bibliotecas de Mealhada 

Autarquia 

BM [Serviço de Apoio às 

Bibliotecas Escolares – SABE] 

Agrupamento 

Comunidade escolar e 

local 

Os intervenientes 

Eventuais parceiros (de 

acordo com o projecto) 

Ao longo do ano 

– Realizar reuniões/sessões de trabalho com a 

periodicidade estipulada 

Grupo de Trabalho 

Concelhio - RBM 

Os intervenientes Os intervenientes 

CIBE RBE 

Outros parceiros… 

Conforme cronograma 

– Actualizar os documentos normativos concelhios 

(manual de procedimentos, empréstimos 

interbibliotecas, gestão da colecção); 

Grupo de Trabalho 

Concelhio - RBM 

Os intervenientes  1º trimestre 

– Dinamização do Portal da Rede de Bibliotecas de 

Mealhada 

Grupo de Trabalho 

Concelhio - RBM 

Comunidade de 

utilizadores 

Os intervenientes 

Técnico de informática 

Sector da educação CMM 

Ao longo do ano 

– Envolver a(s) comunidade(s): 

– Organizar visitas à BM e/ou a outras bibliotecas; 

– Explorar possibilidades de dinamização de 

actividades conjuntas com outras instituições locais 

(Museus, Associações Culturais, Empresas, 

Fundações… 

– Promover projectos de trabalho em colaboração 

com os Pais/EE. 

Parceiros da Rede de 

Bibliotecas Concelhia 

Autarquia 

BM/SABE 

Agrupamento/Bibliotecas 

da Rede Concelhia 

BM/SABE 

Comunidade  

Comunidade escolar e 

local 

BM 

CIBE da RBE  

Eventuais parcerias 

Ao longo do ano 
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Domínio de Intervenção: 1. Planeamento e Gestão 

1.2. Gestão Documental / Difusão da Informação 

Objectivos: 

 Cooperar na organização e tratamento técnico dos fundos documentais - Uniformizar critérios e procedimentos; 

 Desenvolver e otimizar o acesso à informação em diversos suportes; 

 Desenvolver, em cooperação, as coleções ao nível concelhio; 

Estabelecer e aplicar um conjunto de princípios de política documental na RBM; 

 Facilitar o acesso aos recursos documentais e à partilha documental; 

Atividades Promotores Público Alvo Recursos/Parceiros Calendarização 

Organização e gestão do fundo documental, 

equipamentos e espaço: 

– Registo e informatização do fundo documental 

existente na RBM 

– Uniformização de procedimentos no tratamento 

técnico documental – Manual de procedimentos; 

– Revisão das tabelas de classificação/cotação e 

simplificar a arrumação de fundos. 

– Integração de todos os fundos existentes nas BE no 

catálogo coletivo; 

– Divulgar as novas aquisições; 

BMM /SABE (visitas 

periódicas) 

Professores bibliotecários 

Técnicos das BE 

Utilizadores dos centros de 

documentação/bibliotecas 

do Concelho (comunidade 

educativa e comunidade 

em geral) 

Catálogo colectivo -GIB 

Documentação de apoio - 

CIBE RBE 

Ao longo do ano 

– Estabelecimento dos princípios para elaborar uma 

política de desenvolvimentos da colecção; 

– Definição de critérios para: desbaste da coleção;  

selecionar novos recursos; doações 

Comunidade de 

utilizadores 

Documentação sobre a 

temática 
Até final 2º trimestre 

– Tratamento estatístico de utilização de serviços; 

– Recolha de sugestões para aquisição de documentos; 

– Participação noutros eventos que contribuam para 

uma melhoria da organização e gestão da BM e da RBM. 

 
Grupo de trabalho 

concelhio 
Ao longo do ano 
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Domínio de Intervenção: Planeamento e Gestão 

Formação 

Objectivos: 

 Atingir bons níveis de formação para os recursos humanos afectos às BE’s e para a comunidade educativa em geral; 

 Promover a auto-formação e a formação inter-pares no seio do Grupo de Trabalho Concelhio ou em articulação interconcelhia; 

 Dar apoio na organização e tratamento técnico dos fundos documentais; 

 Promover o desenvolvimento de atividades no âmbito da formação de utilizadores. 

Atividades Promotores Público Alvo Parceiros Calendarização 

Apoio e formação técnica às equipas da Rede de 

Bibliotecas da Mealhada no âmbito do tratamento 

documental; 

Formação no âmbito da gestão do catálogo colectivo e 

módulos do GIB (Empréstimos e Catalogação).  

SABE 

Técnicos da BM 

Libware 

Prof. bibliotecários  

Técnicos das BE 

Técnicos da Biblioteca da 

JFPAM 

Libware Ao longo do ano 

Formação (informal) sobre o portal, catálogo colectivo e 

sua utilização em contexto pedagógico. 
BMM /SABE 

Prof. bibliotecários 

Professores do 

Agrupamento  

Professores da EPVL 

Portal 

Outubro (Mês 

Internacional das 

Bibliotecas Escolares) e 

ao longo do ano 

Divulgação de informação da realização de acções de 

formação e seminários de interesse para as equipas das 

bibliotecas; 

Comunidade de 

utilizadores 

CFAE 

Redes sociais 

Portal Concelhio 

Ao longo do ano 

Promoção de auto-formação e formação inter-pares em 

contexto de grupo de trabalho concelhio ou 

interconcelhio  

CIBE RBE/RBM 
SABE 

Prof. bibliotecários  
 2º trimestre 

Gerir e poupar: Faça contas à vida (formação on-line) 

 
BE Comunidade educativa  21/10/2011 (A partir de) 

Formação sobre a utilização segura da internet  

 
BE Comunidade educativa  05/03/2012 (A partir de) 
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Domínio de Intervenção: Projetos. Dinâmicas de promoção da Leitura. Literacias .Articulação Curricular. Difusão Cultural e Pedagógica 

Promoção da Leitura 

Objectivos: 

 Organizar em conjunto, com todas as bibliotecas da RBM, atividades de promoção do livro e da leitura; 

 Programar atividades que vão ao encontro do Projeto Educativo do Agrupamento; 

 Facilitar o acesso ao livro através de vários projetos de promoção da leitura; 

 Divulgar as atividades desenvolvidas; 

 Estimular o desenvolvimento de competências de leitura e reconto de textos literários. 

Atividades Promotores Público Alvo Recursos/Parceiros Calendarização 

Projetos: 
– Bibliomealhada; 

– Livros em viagem; 
– (A)braços da Biblioteca Municipal; 

– Agrupamento; 
– Empréstimo interescolas 
– Baús de magia 

– BE CEP 
– “Grão a grão... encho de cultura o papo” 

BMM 
BEs 
 

Jardins-de-infância 
EBs 1 sem BE 
Lares e Centros de Dia 
IPSSs 

(Articulação com BEs) 
BMM 

Ao longo do ano 

– Serões na Biblioteca BMM e outros parceiros a 

designar 

 

Comunidade local Parceiros a designar Mensal 

– Hora do conto 

(As atividades a desenvolver serão divulgadas 

mensalmente nos meios disponíveis e estão sujeitas a 

marcação prévia.) 

BMM/articulação com as 

BE 

Jardins-de-infância  

EBs 1 

Lares e Centros de Dia 

IPSSs 

 

 Ao longo do ano com 

programação mensal 

– Divulgação das atividades desenvolvidas nos diversos 

meios disponíveis ( Portal da RBM, Agenda Cultural, 

Boletim Municipal, Órgãos de comunicação social,…) 

BMM 

RBM 

Comunidade em geral CMM 

Órgãos de comunicação 

Ao longo do ano 
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Atividades Promotores Público Alvo Recursos/Parceiros Calendarização 

– Mês Internacional das Bibliotecas Escolares 

– Hora do conto “Enquanto o meu cabelo crescia” de 

Isabel Minhós Martins 

– Atividades diversas nas BE; 

– Exposição de livros nas BE disponibilizados pela BM; 

BMM 

BEs 

Jardins-de-infância 

EBs 1 

BEs Outubro 2011 

 “Livros para crescidos: um livro, um prémio” BEs Alunos  Professores Bibliotecários 

BMM 

17/10/2011 (A partir de) 

– Comemoração do 4º Aniversário da Bibliomealhada: 

–  Hora do conto “Uma biblioteca é uma casa onde 

cabe toda a gente” de Mafalda Milhões 

BMM 

 

Jardins-de-infância 

EBs 1 

Lares e Centros de Dia 

IPSSs 

 08 a 11 de novembro 

(05 de novembro) 

–  Comemoração do 7º Aniversário da BMM:  

– Serão com o filme “Sonho de Verão” de Paulo 

Fajardo 

BMM 

Realizador (Paulo 

Fajardo) 

Comunidade em geral Realizador (Paulo 

Fajardo) 

25 de Novembro 

(29 de Novembro) 

– Natal 

– Hora do conto e oficina de artes plásticas 

“Ninguém dá prendas ao Pai Natal” 

BMM 

 

Jardins-de-infância 

EBs 1 

Lares e Centros de Dia 

IPSSs 

Comunidade em geral 

 dezembro 

Convívios literários BEs Comunidade Educativa 

(CNO) 

 15/12/2011 (A partir de) 

“Histórias com energia” 

Comemoração do Ano Internacional das Energias 

Renováveis. 

BMM 

 

Jardins-de-infância 

EBs 1 

Lares e Centros de Dia 

IPSSs 

Comunidade em geral 

Centro de Ciência Viva (a 

confirmar) 

Ao longo do ano 2012 
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Atividades Promotores Público Alvo Parceiros Calendarização 

Semana da Leitura  

(Atividades a designar em parceria com as BEs) 

 

BMM 

 

BEs 

Jardins-de-infância 

EBs 1 

BEs 

 

5 a 9 de março 

– Feira do Livro 

– Atividades com autores 

BMM e outros parceiros a 

designar 

Comunidade em geral  BMM - 2 de abril (sujeita 

a confirmação) 

BEs – 13/12/2011 (data a 

confirmar) e Semana da 

Leitura 

Dia Mundial da Poesia 

“ Poesia para (de)gustar” 

BMM 

 

Leitores da BM  Semana de 19 a 24 de 

março (21 de março) 

Dia Mundial do Livro 

“Eu leio”  - Individualidades do concelho associadas à 

leitura (Divulgação de imagens) 

BMM e outros parceiros a 

designar 

 

Comunidade em geral  23 de abril 

Concurso: 

“Lusofonias: contos, leituras e culturas” 

Agrupamento 

BEs 

BMM 

Alunos Agrupamento 

BEs 

BMM 

Ao longo do ano 

Final em maio 

(datas a designar)  

“Pela Floresta” – Peddy Papper literário BMM 

 

EBs 1 

 

Fundação Mata do 

Bussaco 

junho 

Dia Mundial das Bibliotecas 

Exposição e divulgação de trabalhos realizados ao longo 

do ano 

BMM 

 

Jardins-de-infância 

EBs 1 

Lares e Centros de Dia 

IPSSs 

Comunidade em geral 

Jardins-de-infância 

EBs 1 

Lares e Centros de Dia 

IPSSs 

Comunidade em geral 

julho e agosto (1 de julho) 

 

Nota Final: 

Ao longo do ano letivo, o PAA poderá sofrer algumas alterações relativas às actividades de promoção da leitura ou em datas comemorativas que mereçam destaque. 


