
BE DA ESCOLA SECUNDÁRIA DANIEL SAMPAIO – PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – 2013/14 

A. Currículo, literacias e aprendizagem 

ATIVIDADE TIPO AGENTES CALENDARIZAÇÃO OBJETIVOS/AVALIAÇÃO 
Boas Práticas na Internet – módulo de Educação para a 

Cidadania (Ensino Básico): 

 Disponibilização de guião curricular e recursos 

didáticos  

 Monitorização e acompanhamento dos professores 

titulares dessa área 

 Promoção de concursos: desafios propostos pela 

SeguraNet, 7 dias, 7 dicas 

 Elaboração de documentos com base nas 

discussões com os alunos  

 Elaboração de um documento síntese – Carta 

de Cidadania Digital – a apresentar ao Conselho 

Pedagógico com vista a integrar as práticas e 

éticas da escola 

Educação para a Cidadania 

Digital: Programa 

 

 

Desafios e concursos: 

Evento 

Professores e alunos do 

Ensino Básico; 

PB e coordenadora do PTE; 

Conselho Pedagógico. 

Programa e desafios: ao longo do ano 

 

Concurso (dependente da adesão dos 

professores e alunos): até 16 de março 

de 2014 

 

Carta de Cidadania Digital: submetida 

ao CP juntamente com a avaliação do 

PAA em julho de 2014 

Integrar nos valores e práticas da escola a consciência de um 

civismo na utilização do digital a nível de: 

 Honestidade intelectual 

 Sentido crítico 

 Segurança 

 

 

Avaliação (indicadores): 

 Quantitativa – 50% dos alunos do Básico 

participaram no programa; elaboração da Carta de 

Cidadania Digital. 

 Qualitativa: a diversidade/qualidade dos produtos 

produzidos. 

Formação inicial de utilizadores – do catálogo à estante: 

formação de 45 m para todos os alunos do 7º Ano 

Programa 
Membros da equipa da BE e 

todos os alunos do 7ºAno 
Outubro e novembro 

Promoção da autonomia na recuperação de documentos junto 

dos utilizadores mais jovens: saber consultar o catálogo, 

conhecer as bases da organização dos documentos, saber 

encontrar um documento nas estantes, saber utilizar um 

tutorial. 

Avaliação (indicador): certificação de todos os alunos do 7ºano 

na competência básica de utilizador. 

Promoção da utilização do catálogo junto dos professores e 

alunos com apoio de tutorial (no local e em reuniões); 

 

Organização de tarefas de pesquisa para alunos em 

articulação com lecionação curricular 

Programa 

Membros da equipa da BE, 

todos os utilizadores e 

professores (especialmente de 

Português) 

Ao longo do ano letivo, com especial 

incidência no 1º Período 

Promoção da autonomia na recuperação de documentos junto 

dos utilizadores. 

Avaliação quantitativa – inquéritos: 

 100% de utilização autónoma dos professores que 

recorrem a documentação da BE; 

 75% de alunos-utilizadores. 

Formação em utilização de motores de busca, seleção e 

tratamento da informação – com apoio de tutorial de 

pesquisa no Google e do Big6 Programa  

PB e professores que o 

requeiram para os seus 

alunos, diagnosticada essa 

dificuldade 

Ao longo do ano 

Promoção da utilização mais eficaz dos motores de busca, 

seleção e tratamento de informação: 

Avaliação: nº de adesões à formação – constatação de melhoria 

dessas competências nos alunos por parte dos professores 

inquiridos. 

http://bibliblogue.wordpress.com/a-linha-na-estante/formacao-civica-boas-praticas-na-internet/
http://bibliblogue.wordpress.com/a-linha-na-estante/formacao-civica-boas-praticas-na-internet/
http://bibliblogue.files.wordpress.com/2010/10/guiao-de-utilizador-estantes.pdf
http://bibliblogue.files.wordpress.com/2010/10/guiao-de-utilizador-google.pdf
http://bibliblogue.files.wordpress.com/2010/10/guiao-de-utilizador-google.pdf
http://bibliblogue.files.wordpress.com/2010/10/big-61.pdf


 

 

B. Leitura e Literacia 
ATIVIDADE TIPO AGENTES CALENDARIZAÇÃO OBJETIVOS/AVALIAÇÃO 

 

 

Portefólio de leituras: projeto individual de leitura para os 
alunos do Ensino Básico 

 

Concurso do melhor portefólio 

Programa 

 

Evento 

PB em articulação com os 

professores de Português que 

adiram ao projeto 

Ao longo do ano letivo 

 

Maio 

Promover um projeto de leitura, autoavaliação dos progressos 

na leitura. 

Avaliação (indicador):  

 mais de 3 professores a desenvolverem o projeto em 

todas as etapas do seu processo e o avaliem 

positivamente; 

 Correlação positiva com o número de requisições 

domiciliárias de leitura lúdica por parte dos alunos. 

 

 

Encontro com os escritores José Eduardo Agualusa e José 

Luís Peixoto, na sequência de leitura de obras desses 

autores 

Leituras – programa 

 

Encontro - evento 

Equipas das 2 BEs do 

agrupamento; alunos do 

1ºciclo ao Secundário, 

conforme as obras 

selecionadas; professores de 

1ºciclo e professores de 

Português 

A definir 

Promoção da leitura e conhecimento em 1ª mão do processo e 

motivações da escrita. 

Avaliação: realização com feedback positivo dos 2 encontros (só 

serão calendarizados depois da adesão dos professores ao 

programa de leituras de obras dos autores). 

Semana da Leitura Evento 
BE; grupo de Português; 

grupo de expressão dramática 
Março ou Abril 

Promoção da leitura; divulgação temática de obras/autores. 

Avaliação: realização do evento com feedback positivo. 

Biblioteca Portátil: requisição de livros para divulgação em 

sala de aula. 
Programa 

Todos os professores (especial 

incidência nos de Português) 
Ao longo do ano letivo 

Promoção da leitura e do acervo da BE; apoio ao Portefólio de 
Leituras e outras atividades curriculares de leitura temática. 

Avaliação: 

 Aumento do nº de requisições em relação ao ano 

anterior 

 Correlação positiva entre as obras divulgadas e as 

requisições domiciliárias 

Divulgação temática do acervo: painel e blogue. 
Programa  

Dirigido a todos os 

utilizadores e leitores do blog 
Ao longo do ano letivo 

 Correlação positiva entre as obras divulgadas e as 

requisições domiciliárias 

Publicação no blog de artigos de alunos (textos de 

temáticas diversas) e artigos críticos sobre leituras. 
Programa  Todos os alunos Ao longo do ano letivo 

Promoção de competências de leitura e de escrita; divulgação 

de obras selecionadas pelos alunos a outros leitores. 

 Frequência/quantidade de publicações superior ao 

ano anterior 

http://bibliblogue.wordpress.com/2012/09/23/um-projeto-individual-de-leitura-para-os-alunos-do-ensino-basico/
http://bibliblogue.wordpress.com/2013/06/05/uma-selecao-de-trabalhos-do-projeto-portefolio-de-leituras/
http://bibliblogue.wordpress.com/2012/10/15/a-biblioteca-portatil-e-as-bibliografias-tematicas/


 

 

Fernando Rebelo, ESDS, Novembro de 2013 

C. Projetos, parcerias e atividades de abertura à comunidade 
ATIVIDADE TIPO AGENTES CALENDARIZAÇÃO OBJETIVOS/AVALIAÇÃO 
Participação em reuniões SABE, encontros ações 

(in)formativas nesse âmbito 
Programa  PB Ao longo do ano letivo 

Partilha de experiências e abertura da BE ao exterior – não se 

preveem quaisquer outras parcerias neste ano dada a 

necessidade de centrar os esforços na nova gestão integrada em 

agrupamento. 

Avaliação:  

 frequência da participação em reuniões 

 frequência de interações significativas nas redes 

sociais 

Participação no 1ºEncontro de Bibliotecas Escolares de 

Almada 
Evento PB outubro 

Partilha de experiência e informações nas redes sociais; 

difusão no blogue. 
Programa PB Ao longo do ano 

D. Gestão da biblioteca escolar 
ATIVIDADE TIPO AGENTES CALENDARIZAÇÃO OBJETIVOS/AVALIAÇÃO 
Integração da gestão/política de aquisições com a outra BE 

do agrupamento; renovação do acervo documental. 
Programa PBs Outubro e novembro 

Maximização dos recursos e satisfação das necessidades das 

escolas do agrupamento. 

Avaliação: índices de satisfação dos inquiridos face à qualidade 

e diversidade do acervo do agrupamento. 

Colaboração estreita com o CP na elaboração, 

monitorização e avaliação do PM e do PAA da BE, assim 

como na política de renovação documental e de difusão 

das atividades da BE junto de todos os docentes. 

Programa PB e CP 

Ao longo do ano letivo, com especial 

incidência nos períodos de 

apresentação do PM e PAA e na sua 

avaliação 

Conseguir através do CP envolver mais o corpo docente nas 

atividades da BE. 

Avaliação: 

 frequência de temas associados à BE na Ordem de 

Trabalhos dos CP; 

 grau de participação do CP na elaboração e 

discussão dos documentos apresentados; 

 aumento do nº de docentes envolvidos nas 

atividades/programas da BE por via da difusão 

departamental. 

Disponibilização de uma lista-guião com videogramas 

aconselhados para os tempos de POTL 
Programa Elementos da equipa de BE A partir de dezembro de 2013 

Auxiliar os professores com horas POTL distribuídos a tornar a 

atividade com os alunos mais significativa 

Divulgar o acerco videográfico da BE 

Avaliação: registo de requisições/feedback dos professores 


