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Nota introdutória

No âmbito do Plano de Ação proposto para o ano letivo 2016-2017, apresentamos de
forma sucinta uma avaliação das atividades/projetos, realizados no ano letivo 2015-2016.
Na sua elaboração, optámos por centrar-nos nas atividades desenvolvidas pela RBCV,
relativamente à comunidade educativa e à comunidade local, por considerarmos que
estas refletem, de forma positiva, o percurso e o trabalho desenvolvido pela RBCV e
concretizam o plano de ação proposto no ano transato.
Neste contexto, o presente documento salienta os aspetos positivos que poderão orientar
as boas práticas futuras, e os pontos fracos que deverão constituir-se como linhas
orientadores para as melhorias a implementar no plano de ação para o ano letivo 20162017.

1.

A RBCV NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE:
Ações na comunidade educativa e ações na comunidade local.

O desenvolvimento de projetos promotores de hábitos de leitura, em áreas
curriculares e extracurriculares, são já uma referência positiva no Plano de Atividades da
RBCV, tendo a sua continuidade permitido assegurar um maior envolvimento da
comunidade educativa no desenvolvimento dos mesmos. Neste contexto, podemos
salientar os concursos de leitura que, numa abordagem curricular mas potencialmente
lúdica, abrangem toda a população escolar do concelho de Castro Verde: promovidos pela
RBCV: 1º ciclo “Um leitor é um sonhador”; no 2º ciclo - “Os Heróis dos Livros”; promovidos
pelo PNL (nacional), 3º ciclo e ensino secundário – Concurso Nacional de Leitura.
Destaca-se, assim, com uma nota muito positiva o potencial contributo da RBCV na
dinamização dos referidos concursos.
Concursos de Leitura – atividades da RBCV
Concurso

Âmbito/

Público-alvo

Recursos

Desenvolvimento
“Um leitor é um

Concurso concelhio

sonhador”
“ Heróis dos Livros”

Concurso nível escola 2º
ciclo

Concurso Nacional de
Leitura
Concurso Nacional de
Leitura

Concurso Nacional de
Leitura / Prova Escola
Concurso Nacional de
Leitura

Todos os alunos do 1º
ciclo do concelho de
Castro Verde Todos os alunos
do 2º ciclo -

Alunos do 3º
ciclo/Secundário –
54 - alunos concorrentes
Alunos finalistas do
distrito de Beja –

gestão de
empréstimos RBCV
- prémios – RBE/PNL
gestão de
empréstimos RBCV
prémios – Câmara
Municipal e RBE
gestão de empréstimos
RBCV
prémios – RBE/PNL
Organização RBCV –
Câmara Municipal/
PNL

Conversas com… (escritores, contadores/ilustradores…)
A adequação da calendarização de atividades com escritores, ilustradores,
contadores, etc., às necessidades e interesses de âmbito curricular e extracurricular,
abrangendo os interesses de toda a população escolar, permitiu uma melhor articulação
com o plano de atividades do Agrupamento de Escolas e, deste modo, uma melhor
rentabilização dos recursos das bibliotecas, junto da comunidade educativa.

Conversas com… (escritores, contadores/ilustradores…)
Escritores/ilustradores

Âmbito/desenvolvimento

/outros
Sandro Junqueira

Público-alvo

Recursos

Educação literária -PNL

5º e 6º anos

Sara Monteiro

Educação Literária -PNL

1º ciclo -2º ciclo

RBCV
RBE/PNL
RBCV

Afonso Cruz

Educação literária

Secundária

RBCV

Bruno Magina

Educação literária

1º ciclo

RBCV

Miguel Brito de Oliveira

Educação literária

1º ciclo

RBCV

Diogo Piçarra

Educação Literária

Ensino Secundário

RBCV

Rita Goldrajch

Educação literária

Jardim de Infância

RBCV

Gestão da coleção – Fundo Documental

Tem sido assegurada a gestão integrada do fundo documental no âmbito do
protocolo da RBCV, continuando-se a avaliar positivamente a disponibilização em rede dos
fundos documentais em todas as bibliotecas escolares do AECV. No caso das EB1º ciclo e
Jardins de Infância de Santa Bárbara de Padrões e Entradas, são asseguradas pelas
bibliotecas escolares as “malas de livros viajantes" e, sob a responsabilidade da Biblioteca
Municipal, o apoio semanal da carrinha da biblioteca itinerante.
A candidatura da Biblioteca Escolar a projetos no aLer+ e PNL (na área do 3º ciclo e
ensino secundário), tem permitido algum financiamento para aquisição de livros e outros
recursos de informação, salvaguardando, deste modo, algumas das necessidades de
atualização da coleção. Ao nível do 1º ciclo, a aquisição e atualização de obras da
“Educação Literária” e PNL continua a ter alguns constrangimentos financeiros por não ter
uma verba própria do Ministério da educação. A aquisição de novos livros, jogos e DVDs
tem sido garantida com algumas aquisições feitas pela Biblioteca Municipal, no âmbito do
protocolo da RBCV.

Projetos de Leitura
Nome do projeto

Âmbito/Desenvolvimento

Público-Alvo

“ Livro amigo vai comigo”

Empréstimo
domiciliário/promoção da
leitura em família.
Empréstimo
domiciliário/promoção da
leitura em família.
Empréstimo domiciliário e
apoio à Educação literária
do 1º ciclo.

Jardins de Infância do

Desenvolvimento
Curricular - disciplina de
português (programa)
Desenvolvimento
Curricular - disciplina de
português (programa)

Alunos do ensino
básico do concelho–
do 1º ano ao 4º ano
Alunos do 2º,3º ciclo
e ensino secundário.

“Um livro amigo continua
comigo”
“Malas de livros viajantes”

“Educação Literária”
1º Ciclo
“Educação Literária”
2º,3ºciclo e ensino
secundário.

Recursos
RBCV

concelho.
1º Ciclo de Castro
Verde
Alunos dos Jardins de
Infância do 1º ciclo de
Sta.
Bárbara;
Entradas; Casével

RBCV - coleção da BM –
Junta de Freguesia de
Castro Verde.
RBCV-Biblioteca
Itinerante; malas de livros
viajantes da Biblioteca –
escolar do 1º ciclo de
Castro Verde.
RBCV –apoios pontuais da
RBE/PNL – junta de
freguesia
RBCV – financiamento dos
projetos
“Ler+jovem”,
Leitura& companhia e
verba PNL.

Projetos de Ação na Comunidade Local
Projeto/atividade

Âmbito/

Público-alvo

Recursos

Desenvolvimento
“Leituras & Companhia…”

Projeto de intervenção

Candidatura “Ideias com

comunitária – interação –

mérito”

escola-família-comunidade

“Inter(ge)ações”

Quinzena da Leitura
“CastroLê+

“Ler aqui e em qualquer
lugar”

Projeto “Ler+jovem”

Integrada na “Semana da
Leitura” – (data oficial
nacional) Atividades de
promoção
de
leitura
(diversificadas)
Divulgação e promoção da
leitura no Centro de
Saúde.

Projeto desenvolvido
nas freguesias do
concelho/aberto a
todos os ciclos.

RBCV – financiamento
da RBE/PNL

Projeto desenvolvido
com alunos do ensino
secundário e
Universidade Sénior e
Lares de Idosos
Comunidade educativa
e comunidade local.

RBCV – financiamento
da RBE/PNL

Alunos (voluntários)
distribuem e gerem as
caixas de livros nos
vários espaços da
comunidade-.

RBCV – alunos do
projeto Biblioteca SA

RBCV

Salientamos como um ponto forte a intervenção da RBCV nos projetos de ação local
como uma referência positiva da interação entre a Escola e a Comunidade, valorizando de
forma transversal a promoção da leitura e a educação para a cidadania dos jovens que
integram os referidos projetos.

2.

Plano de Ação proposto para o ano 2016-2017
Nas atividades previstas para o ano letivo 2016-2017, vamos dar continuidade aos

Projetos de Leitura já existentes bem como aos projetos de Ação na Comunidade Local,
acima enunciados, com exceção do projeto Ler+jovem- Inter(ge)ações, por o mesmo ter já
sido formalmente finalizado no final do ano letivo transato.
No que respeita a Gestão do Fundo documental- BiblioNet, vamos dar continuidade
ao trabalho desenvolvido, prevendo-se uma formação, coordenada pela BM, aos
funcionários das BEs, tendo como objetivo garantir uma melhor operacionalização da
BiblioNet nas bibliotecas escolares.
No que respeita a proposta de novos projetos, consideramos importante a
sensibilização das famílias e do público mais jovem para a importância da leitura e do
sentido de pertença a uma comunidade leitora. Neste sentido, os projetos Já sou leitor e
O livro amigo nasce contigo pretendem operacionalizar os objetivos previstos.
Por último, consideramos a necessidade de avaliar e reformular o site da RBCV, por
o mesmo se encontrar inoperacional, sendo este item um das ações prioritárias no atual
plano de Ação.

Plano de Ação proposto 2016 -2017
Projeto/atividade

Descrição

objetivos

Periocida

Custos

de
Já sou leitor!

(novo projeto)

Livro amigo nasce
Contigo!
(novo projeto)

Uma
com…

conversa

Fazer o levantamento dos
alunos do pré-escolar e 1º
ciclo que estão inscritos na
BM e desenvolver uma
campanha de sensibilização
para
novas
inscrições.
Rentabilizar, através dos
cartões de leitor, a gestão
em rede da BiblioNet.
Oferecer a todos os bebés
que nascerem no concelho
um saco, alusivo ao projeto,
com um livro, um crachá e
uma ficha de inscrição na
Biblioteca Municipal.
Convidar
escritores,
ilustradores, contadores de
histórias que, mensalmente,

Promover a consciência
de leitor e o sentido de
pertença a uma Rede de
Bibliotecas do Concelho
de
Castro
Verde;
Dinamizar e otimizar a
BiblioNet na RBCV.

Promover
e
dar
visibilidade à missão das
Bibliotecas no concelho
de Castro Verde.
Valorizar o livro e a
leitura desde a primeira
Infância.
Promover o livro e a
leitura na comunidade
educativa

Anual

Anual

Custos: 70,00€

500,00€
(Dependendo
do numero de
nascimentos)

Mensal

300,00€

(continuidade)

Histórias contadas
e pintadas

(continuidade)

Reuniões semanais
da equipa da RBCV
continuidade-

Castro lê mais aqui
e em qualquer
lugar
(continuidademelhoria)
Gestão do Fundo
documentalBiblioNet

(continuidade melhoria)

possam contribuir para a
valorização do livro e da
leitura no âmbito da
educação literária.
A partir de uma história, os
alunos do pré-escolar e 1º
ciclo criam uma obra de
arte: pintura, escultura,
cerâmica etc, com a
colaboração dos artesãos e
artistas
plásticos
da
comunidade local. No final
do ano letivo, irá decorrer
uma exposição itinerante:
biblioteca municipal e polos
das
freguesias,
dando
visibilidade aos trabalhos
desenvolvidos no âmbito do
projeto.
Reuniões
de
trabalho/avaliação
e
planeamento das ações da
RBCV; manutenção do site
da RBCV

Colocação de caixas com
livros, revistas, nos locais de
maior visibilidade/pública
na vila e freguesias do
concelho,
com
a
colaboração dos alunos do
3º ciclo.
Acompanhamento e apoio
da BM na classificação
catalogação e gestão de
empréstimos do fundo
documental das bibliotecas
escolares;

Promover o conto e a
educação pela arte, bem
como
fomentar
a
interação das bibliotecas
com os voluntários da
leitura e os artesãos
locais.

Anual

Abertura da
exposição com
um contador:
300,00€
Aquisição de
telas: 150,00€
Material
de
apoio
e
desgaste:
200,00€
Livros:
200,00€
Total: 850,00€

Garantir o trabalho de
equipa da RBCV e
promover uma maior
dinâmica na articulação
e desenvolvimento dos
projetos/atividades da
RBCV.
Promover a literacia da
leitura e da informação
nos espaços informais da
comunidade local.

anual

Equipa
RBCV

Anual

Custos:
150,00€

Rentabilizar
e
operacionalizar
a
BiblioNet na gestão da
coleção da RBCV

Anual

Recursos
humanos
BM

da

Promover
e
dar
visibilidade às atividades
da RBCV

Anual

Recursos
humanos
BM/BE

da

da

Formação
dos
funcionários/equipa das BEs
das bibliotecas.
Site RBCV
(melhoriaprioritária)

Reativação e manutenção
do site da RBCV/

Castro Verde, 18 de novembro de 2016
P´l Equipa Coordenadora da RBCV

