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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 AE Mealhada 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 

 Elaboração do Plano Anual de Atividades da RBM Grupo de Trabalho Concelhio - 

RBM 

   

 Apoiar a integração de outras Bibliotecas/centros de documentação 

na Rede de Bibliotecas de Mealhada  

 Colaborar na criação de unidades de gestão / bibliotecas nas 

instituições/estabelecimentos que reúnam condições (Polos de 

Leitura) 

Autarquia 

BM [Serviço de Apoio às 

Bibliotecas Escolares – SABE] 

AE Mealhada 

Comunidade escolar e 

local 

Os intervenientes 

Eventuais parceiros (de acordo 

com o projeto) 

Ao longo do ano 

 Realizar reuniões/sessões de trabalho com periodicidade regular. Grupo de Trabalho Concelhio - 

RBM 

Os intervenientes Os intervenientes 

CIBE RBE 

Outros parceiros… 

Conforme 

cronograma 

 Elaborar/atualizar os documentos normativos concelhios (manual 

de procedimentos, empréstimos interbibliotecas, gestão da 

coleção, regulamento do grupo, propostas de parcerias, normas 

para atualização do portal … ) 

Grupo de Trabalho Concelhio - 

RBM 

Os intervenientes  Ao longo do ano 

 Atualização e dinamização do Portal da Rede de Bibliotecas de 

Mealhada e da Página do facebook 

Grupo de Trabalho Concelhio - 

RBM 

Comunidade de 

utilizadores 

Os intervenientes 

Técnico de informática  

Ao longo do ano 

 Envolver a(s) comunidade(s): 

 Organizar visitas à BM e/ou às bibliotecas escolares; 

 Explorar possibilidades de dinamização de atividades conjuntas 

com outras instituições locais (Museus, Arquivos, Associações 

Culturais, Empresas, Fundações…), fomentando a rentabilização 

de recursos e o reforço do trabalho colaborativo; 

 Promover projetos de trabalho em colaboração com os Pais e EE. 

Parceiros da Rede de 

Bibliotecas Concelhia 

Autarquia 

BM/SABE 

AE 

Mealhada/Bibliotecas 

da RBM 

BM/SABE 

Comunidade  

Comunidade escolar e local 

BM 

CIBE da RBE  

Eventuais parcerias 

Ao longo do ano 

http://redebm.cm-mealhada.pt/
http://redebm.cm-mealhada.pt/
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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/bibl

iotecas do 

Concelho 

(comunidade 

educativa e 

comunidade em 

geral) 

Catálogo coletivo -GIB 

Documentação de apoio 

- CIBE RBE 

Ao longo do ano 

 Estabelecimento dos princípios para elaborar uma política de 

desenvolvimentos da coleção; 

 Definição de critérios para: desbaste da coleção; selecionar 

novos recursos; doações. 

Comunidade de 

utilizadores 

Documentação sobre a 

temática 
Ao longo do ano 

 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 RBM. 

Grupo de trabalho 

concelhio 

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 afetos 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 coletivo 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 a calendarizar) 

Formação (informal) sobre o portal, catálogo coletivo e 

sua utilização em contexto pedagógico. 
BMM /SABE 

Prof. bibliotecários 

Professores do AE 

Mealhada  

Professores da EPVL 

 

Outubro (Mês 

Internacional das 

Bibliotecas Escolares) e 

ao longo do ano (a 

calendarizar) 

Divulgação de informação da realização de ações 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 autoformação e formação interpares em 

contexto de grupo de trabalho concelhio ou 

interconcelhio.  

CIBE RBE/RBM 
SABE 

Prof. bibliotecários  
 Ao longo do ano 
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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 mediação do livro e da leitura; 

 Programar atividades que vão ao encontro do Projeto Educativo do AE Mealhada; 

 Facilitar o acesso ao livro através de vários projetos de mediação 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 

Sessões de Promoção/Mediação da leitura  

 

BMM, Bibliomealhada, BEs 

e escolas do AE Mealhada 

AE Mealhada BEs 
Ao longo do ano com 

programação mensal 

Mês Internacional das Bibliotecas Escolares 

 Horas do conto e ateliês promovidos pela BMM e 

Bibliomealhada:  

 Atividades diversas nas BE: 

 Visita de escritores/contadores de histórias; 

 Conjunto de atividades que visam dar a conhecer 

os espaços, os equipamentos e os restantes 

recursos aos alunos. 

BMM, BEs e 

Bibliomealhada 
AE Mealhada BEs Outubro 2017 

Concurso Rádio Miúdos 

“Põe a tua terra nos píncaros” – Criação de spots 

publicitário, pelos alunos, visando a promoção da sua 

terra, sensibilizando-os para a importância do 

património regional, material e imaterial. 

Rádio Miúdos 

RBM 

CMM 

AE Mealhada BEs Setembro e outubro 
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Atividades Promotores Público-alvo Recursos/Parceiros Calendarização 

Projeto SOBE 

Atividades de promoção da saúde oral com recurso a 

parcerias com entidades locais: centro de saúde, 

farmácias e médicos especialistas, promovidas pela RBM. 

BMM, BEs e 

Bibliomealhada 
AE Mealhada 

BEs 

Centro de Saúde 
Ao longo do ano 

Semana da Leitura  

Atividades diversas nas bibliotecas da RBM: 

 Visita de escritores/contadores de histórias; 

 Atividades de promoção / mediação da leitura. 

 

BMM, BEs e 

Bibliomealhada 

AE Mealhada; 

Público em geral 

BEs  

Outros (escritores, 

contadores de 

histórias,…) 

5 a 9 de março 

Feira do Livro 

BMM, BEs e 

Bibliomealhada 

 

AE Mealhada; 

Público em geral 

Editoras 

Livreiros 
Ao longo do ano 

Encontro com escritores (a efetuar contatos) 

BMM, BEs e 

Bibliomealhada 

 

AE Mealhada; 

Público em geral 

Editoras 

Escritores 
Ao longo do ano 

Concurso: 

“Contos e recontos” - Concurso destinado a alunos dos 3º 

e 4º anos de escolaridade, realizado em três fases. Os 

alunos interpretam contos ou recontam narrativas. 

AE Mealhada 

BEs 

BMM 

Alunos 

AE Mealhada 

BEs 

BMM 

Ao longo do ano 

Final em maio/junho na 

BMM 

(data a designar)  

Concurso Nacional de Leitura 2017 – 18 (12º Edição) 

Concurso de promoção da leitura 
AE Mealhada –Bes 

BM de Mealhada 
AE Mealhada BMM 

Dezembro a abril  

(de acordo com o 

calendário estipulado) 

Um livro faz bem 

      Atividade de promoção do livro 
AE Mealhada 

BEs 

BMM 

Público em geral 

CMM 

AE Mealhada 

BEs 

BMM 

Mensalmente a partir de 

janeiro 
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Comunicação 

Divulgação das atividades programadas e desenvolvidas, 

no âmbito da RBM, nos diversos meios disponíveis (Portal 

da RBM, Agenda Cultural, Boletim Municipal, Órgãos de 

comunicação social, Blogues, Facebook…) 

RBM Comunidade em geral 

RBE 

CMM 

Órgãos de comunicação 

Ao longo do ano 

 

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 

o Nº de atividades realizadas; 
o Empréstimo interbibliotecário; 
o Recolha de informação oral, pedidos, sugestões, reclamações (…) 
o Satisfação do público envolvido 

 
Mealhada, 27 de novembro de 2017 

 


