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Estrutura das sessões 

• Conto 

• Exploração do conto 

• Trabalho prático a partir do conto 

• Propostas de trabalhos a desenvolver no seguimento da atividade 

 

 

 

Pré-escolar Duração: 1 sessão de 90 
minutos 

Menu Kids 

Nota 
 

Todos os menus e projetos requerem inscrição dos docentes 
responsáveis pela turma/grupo. Essa inscrição deve ser reali-
zada na Biblioteca ou pelo formulário enviado por mail. 
 

Contactos 
mfatima.pina@espan.edu.pt 
biblioteca@espan.edu.pt 

Kits disponíveis: 

• A grande fábrica das palavras 

• O galo que queria conhecer o mundo 

• Todos no sofá 

 



 

 

1.º Ciclo 
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               MENU JOVEM 

 

Estrutura das sessões 

• Apresentação de conteúdos (PPT/ Filme) 

• Exploração dos mesmos 

• Trabalho prático 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duração: 1 sessão de 90 
minutos 

Menu Juvenil  

Modalidades disponíveis 

1.º Ano 

Sessão de trabalho para desenvolvimento de competências em 

literacia da leitura e utilização da Biblioteca.  

À descoberta da Biblioteca 

1.º e  2.º Ano 

Biblioteca & Cidadania 

• Literacia financeira 

• Interculturalidade 
 

3.º e 4.º Ano 

Biblioteca & Cidadania 

• Educação ambiental 

• Literacia estatística — PORDATA KIDS 

Possibilidade de articulação com DAC 
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Estrutura das sessões 

• Apresentação de modelo de trabalho de pesquisa 

• Trabalho de pesquisa 

• Apresentação / Exposição / publicação online dos trabalhos  

 

 

 

 

 

 

 

2.º Ciclo 

3.º Ciclo 

Secundário 

Duração: 2 a 3 sessões de 
90 minutos 

Da informação ao Saber 

   

Estrutura das sessões 

1.ª Sessão 

Apresentação do guião e preenchimento de uma ficha de tra-
balho sobre o mesmo. Localização, seleção e recolha de informa-

ção relativa à questão a responder .   

2.ª  Sessão e seguintes 

Localização, seleção e recolha de informação relativa à questão a 
responder e sua resolução (estas sessões podem ser realizadas 
na BE ou na sala de aula e com ou sem a presença do professor 

bibliotecário). 

2.º Ciclo Como fazer um trabalho 

3.º ciclo 
Secundário Como avaliar páginas web 

Como fazer uma bibliografia  

Como fazer um relatório 

Como fazer um currículo 

Possibilidade de articulação com DAC 



 

1.º Ciclo 

2.º Ciclo 

3.º Ciclo 
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Formulário  
- Até 2 de outubro - 

Gestão PNL/Metas 

Biblioteca 

• Disponibilização de informação sobre as obras PNL/Metas  

              existentes em todos os estabelecimentos de ensino do Agrupamento 

• Disponibilização de obras, guiões de leitura e propostas de atividades na área de Biblio-

teca na plataforma Moodle 

• Disponibilização e circulação de obras em formato papel entre as diferentes escolas, 

rentabilizando a sua utilização 

Docentes  

• Decisão sobre as obras a trabalhar  

• Preenchimento de formulário online 

 

O CRE entrega obras nas escolas 5 vezes por ano: 

• 2 de outubro e 6 de Novembro 

• 8 de Janeiro  e 12 de Fevereiro 

• 6 de Abril 

 

   



1.º Ciclo 

2.º Ciclo 

Quem sabe mais sobre... 

Duração: 1 sessão de 90 
minutos  
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Jogo sobre uma obra de leitura integral trabalhada em 
sala de aula. O jogo é composto por 10 a 12 provas  que 
vão de questões sobre a obra a provas de teatro, voca-

bulário ou ortografia. 
 

 

Execução 

• Trabalho da obra em sala de aula (da responsabilidade do docente titu-

lar/professor de Português) 

• Sessão de jogo na sala ou no CRE/Biblioteca 

• Entrega de certificados e diploma à equipa vencedora 

Modalidade 1 
Jogo com apenas uma turma que trabalhou a obra. A turma é dividida em duas 
equipas. 
 
Modalidade 3 
Jogo em formato digital com iPads - Provas em Kahoot 

Regras: 

 Em cada prova participa 1 aluno de cada equipa turma. 

 Os jogadores são, em cada prova, selecionados pelo 
professor da turma. 

 Todos os alunos da turma têm de participar em pelo menos uma 
prova. 

 Em cada prova são atribuídos pontos de acordo com o desempe-
nho das equipas/turmas. 

 Ganha a equipa com mais pontos. 
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Com os docentes 

• Indicação dos autores, outros profissionais ou instituições a convidar para vinda 
ao estabelecimento de ensino e decisão sobre as obras a abordar ou trabalhos 

a preparar com as turmas /grupos no âmbito da visita 
 

BE/CRE 

• Preparação da visita (presencial ou virtual), elaboração do programa e produ-

ção de cartazes e outras formas de divulgação 

• Publicação de trabalhos e notícias do evento 
 

 

 
 

Todos os ciclos 

de ensino 

 
Duração: 1 sessão de 90 

minutos 

Programa 1 
“Autores vão às escolas” da Câmara Municipal de Sintra  
Cada estabelecimento de ensino escolhe um dos autores do programa, traba-
lha as suas obras e o autor vem à escola. 
 
Programa 2 
Autores convidados pela escola e financiados pela venda de livros 
Por sugestão dos docentes ou da BE/CRE, um autor é convidado para vir à 
escola, as turmas trabalham a sua obra e têm com ele um encontro. A BE/
CRE apoia o autor na venda dos seus livros. 

Possibilidade de articulação com DAC 



Pág.8 Vaivém d’escritas 

 

Todos os ciclos 

de Ensino 

 
Duração: 2 ou 3  sessões 

de 90 minutos 

 

Intercâmbio de escrita entre turmas de ciclos de 

ensino diferentes.  

Criação de histórias a partir de objetos e objetos a 

partir de histórias. 

 

Estrutura  

1.ª Fase 

• Seleção das obras a ler pelas turmas do ciclo mais baixo. 

• Trabalho da obra com a turma e produção de um objeto representativo. 

• Entrega do objeto à turma do ciclo seguinte. 

2.º Fase 

• Receção do objeto. 

• Atividade de escrita criativa para criação de um texto a partir do objeto. 

• Ilustração do texto criado. 

3.º Fase 

• Encontro virtual entre turmas. 

• Apresentação da história inicial e do objeto pela turma que o criou. 

• Apresentação do novo texto. 

A atividade de escrita criativa pode ser realizada com o apoio de 
aplicações digitais. O texto produzido pode assumir a forma de 
conto, poema ou texto dramático. 

Prémio Excelência da  
Câmara Municipal de Sintra 
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Pré 

1.º ciclo 

2.º ciclo 

3.º ciclo 

Menu Viajantes 

 

Até 15 de Maio de 
2020 

Uma viagem pelos livros é uma competição entre alunos e turmas que tem 

por base a leitura autónoma. Por cada livro lido os alunos recebem um autocolante 
para o seu passaporte de leitura e têm a possibilidade de participar num concurso. 

Biblioteca 

• Produção dos passaportes (individuais) 

• Colocação de caixas para os trabalhos nas BE 

• Criação de pasta para trabalhos no Moodle  

 

Docentes  

• Apresentar o desafio e o regulamento à turma 

• Solicitar os passaportes para os alunos 

• Recolher e entregar na Biblioteca os trabalhos dos alunos (1.º Ciclo) 

Prémios  

 Certificados individuais - Um aluno premiado em cada 

modalidade prevista no regulamento. 

 Certificado de turma - Para a turma que ler mais livros 

Modalidades 
1.º ciclo — Requisição semanal ou quinzenal de livros para leitura autónoma realizada 
no espaço da Biblioteca ou em sala de aula. Entrega de autocolantes aos alunos que 

estejam a completar o seu passaporte e recolha de trabalhos a entregar na Biblioteca. 

2.º e 3.º ciclo —  Requisição e leitura autónoma de livros de acordo com um contrato 
de leitura feito com as turma. Entrega de autocolantes aos alunos que estejam a com-
pletar o seu passaporte. A entrega de trabalhos é feita pelos alunos na Biblioteca ou 

no Moodle. 



 

3.º Ciclo 

Secundário 

Laboratórios de aprendizagem 

4 Sessões de 90 minutos 
ou 6 de 45 minutos 

 

Experiência de aprendizagem / trabalho cooperativo 
 

Exploração de conteúdos curriculares recorrendo à utilização de ferra-

mentas digitais diversas. 

 

1.ª Sessão 

Trabalho individual (45’) - Exploração dos conhecimentos prévios / introdução da te-

mática / Ferramenta — EDPuzzle 
 

2.ª Sessão 

Trabalho de grupos virtuais de peritos (180’) 

Investigação sobre o tema / Ferramenta—Lino 

 

3.º Sessão 

Trabalho em grupos  virtuais (90’) 

Partilha dos conhecimentos adquiridos nos grupos de peritos 

 

4.ª Sessão 

Trabalho individual (45’) 

Avaliação das aprendizagens realizadas / Ferramentas—Kahoot ou Socrative 
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Possibilidade de adaptação a 
DAC e a projetos de Cidadania 
e Desenvolvimento 



 

Todos os ciclos 

de ensino 

10 Minutos a ler 

Ao longo do ano 
diariamente 

 

Projeto experimental 
Trata-se de um trabalho experimental que visa promover roti-

nas de leitura destinando 10 minutos do tempo letivo à leitura. 
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Pré-escolar – Momento de 10 minutos de leitura diária em ho-
rário fixo. Textos literários em formato físico ou digital. Seleção 
e leitura da responsabilidade da educadora. 
 
1.º ciclo – Momento de 10 minutos de leitura diária em horário 
fixo. Textos literários ou informativos, em formato físico ou digi-
tal. Seleção de textos da responsabilidade do docente, mas 
aberta a sugestões dos alunos, e leitura em voz alta realizada 
pela(o) docente ou por alunos.  
 
2.º. 3.º ciclo e Secundário – Momento de 10 minutos de leitura 
diária em horário fixo. Textos literários ou informativos, em for-
mato físico ou digital.  
Seleção de textos pelos alunos ou por sugestão do docente e 
leitura numa das seguintes modalidades:  
- Leitura em voz alta por docente ou aluno;  
- Leitura individual e silenciosa. 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrm9CuvoTOAhWDaRQKHQapBVcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fambrosia.com.br%2Fliteratura%2Feditora-abril-lanca-colecao-de-classicos-da-literatura%2F&bvm=bv.127521224,d.d24&p
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Todos os ciclos 

de Ensino 
Duração: 1 a 2 sessões de 

45 minutos 

Professor da turma (qualquer disciplina) 

•   Seleção da modalidade em que vai realizar o menu 

•  Calendarização da(s) sessões com a Biblioteca 

 

Modalidades disponíveis 

 

 

 Avaliação pelos docentes dos trabalhos realizados 

• Plataforma Moodle 

• Técnicas de pesquisa na internet 

• Avaliação de páginas Web 

•  Word / PowerPoint / Excel 

• Publisher 

• Windows Movie Maker 

•  Audacity 

• Blogues 

• Edição de imagem  e multimédia 

• Livros digitais  

• APP para iPad, ou Windows 

• Padlet / Kahoot / Nearpod / Socrative 

• Formulários Google 

Aceitam-se outras propostas 
em função das necessidades 
das turmas/grupos e disponi-
bilidade de formadores inter-
nos ou externos  

O projeto vai estar disponível nas escolas que tenham equipamen-
to informático adequado ou rede Wireless que permita usar iPads. 

Possibilidade de articulação com DAC 



 

Todos os ciclos 

de ensino 

Newton gostava de ler 

Duração: 1 sessão de 90 
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Execução 
• Momento de leitura/filme com a obra literária selecionada 

(Prof. Bibliotecário ou convidados) 

• Realização das experiências científicas  

• Exploração dos conteúdos científicos subjacentes (parceria 

entre o PB e o docente do grupo/turma) 

 

 
Módulo 1 — Lâmpada de gelo 
(1.º / 2.º / 3.º Ciclos + Sec.) 
   
Módulo 4 — Nanomundo 
(2.º / 3.º Ciclos + Sec.) 
 
Módulo 5 — A arte de calcular 
(1.º / 2.º / 3.º Ciclos + Sec.) 
 
Módulo 9 — História animada 
(2.º e  3.º Ciclos + Sec.) 
 
Módulo 10 — Cristaliza essa ideia 
(Todos os ciclos de ensino) 
 

 
 
 
Módulo 11 — Brincadeiras com 
ciência (2.º e  3.º Ciclos + Sec.) 
 
Módulo 14— Pós sobre investiga-
ção (3.º Ciclos + Secundário) 
 
Módulo 17—3,2,1 lançar sonda na 
biblioteca (2.º e  3.º Ciclos + Secun-
dário) 
 
Módulo 19—Difrat’arte 
(2.º e  3.º Ciclos + Secundário) 
 

Possibilidade de articulação com 
DAC 



 

Vi um filme e daí? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Avaliação das sessões e do seu impacto junto dos interveni-

ente através de questionário 

 

 
Duração: 3 sessões de 90 

minutos 

 

2.º Ciclo 

3.º Ciclo 

Secundário 

Execução 

Biblioteca 

• Apresentação do projeto 

• Visionamento do filme selecionado 

• Criação de um mural Padlet para desenvolvimento do projeto 

 

Na sala de aula 

• Exploração das temáticas subjacentes ao filme  

• Pesquisa de informação / preenchimento do Padlet 

 

Biblioteca 

• Apresentação do Padlet  final 
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E se a partir de um filme pudéssemos saber mais sobre História,  

Geografia, Política, Arte…?  

E se a partir de um filme pudéssemos falar sobre o que é ser pessoa,  

ser cidadão, ser aluno…? 

E se a partir de um filme pudéssemos trabalhar em conjunto com outras  

escolas?  

Possibilidade de articulação com DAC 



 

Todos os ciclos 

de ensino 

Concursos... 

Ao longo do ano em datas 
a anunciar 
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CRE 

• Divulgação de concursos e projetos propostos 

internamente ou por parceiros exteriores. 

• Apoio à participação em concursos (inscrição, 
preparação de trabalhos, envio de trabalhos para 

concursos) 

 

 

Concurso Nacional de Leitura 

Parceria com o grupo de Português 
1.º Fase - Seleção de 3 candidatos por ciclo de ensino 
em cada escola 
2.º Fase - Acompanhamento dos alunos às fases distri-
tais e nacionais do concurso 

Miúdos a votos! 

Parceria com Cidadania e Desenvolvimento 
1.ª Fase - Concurso Interno 
2.ª Fase - Campanha eleitoral e votação nacional 
3.ª Fase - Encontro Nacional  

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjH3oOMsoTOAhXIuhoKHRgEB-IQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.planonacionaldeleitura.gov.pt%2FConcursos%2Findex.php%3Fs%3Dconcursos%26tipo%3D1%26concurso%3D65&bvm=bv.12752


 

Todos os ciclos 

de ensino 

Mês das Bibliotecas  

Outubro de 2020 

 

Mês Internacional das Bibliotecas Escolares 

 

Atividades envolvendo todos os estabelecimentos  

de ensino e todos os ciclos em simultâneo. 

- Tema apontado pela IFLA 2020 
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Todos os ciclos 

de ensino 

Semana internet segura 

Fevereiro de 2021 

 

Semana da Internet Segura 
 

Atividades de educação para os media envol-
vendo a ESPAN e a EB Prof. Galopim de 

Carvalho. 

 

 



 

 

Todos os ciclos 

de ensino 

Semana da leitura 

Março de 2021 

 

Semana da leitura 2021 

 

 

 

Atividades envolvendo todos os estabelecimentos  

de ensino e todos os ciclos: 
 

Concursos 

Apresentação de livros 

Fóruns de leitura 

Encontros com escritores 

As atividades globais são programadas a partir das Biblio-
tecas, mas implicam uma participação dos coordenadores 
de estabelecimento e dos coordenadores de departamentos e grupos na sua 
organização e gestão em cada um dos estabelecimentos de ensino. 
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Todos os ciclos 

de ensino 

Dia mundial do livro 

Abril de 2021 

 

Dia Internacional do livro 2021 

23 de Abril 
 

Atividades envolvendo todos os estabelecimentos  

de ensino e todos os ciclos. 



 

1.º Ano 

5.º Ano 

À descoberta da BE 

Sessão de 90 minutos 
Setembro / Outubro de 2020 
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1.º Ano 

Sessão de trabalho para desenvolvimento de 
competências em literacia da leitura e utiliza-

ção da Biblioteca.  

Com visita à Biblioteca e 1.ª requisição domi-

ciliária. 
 

5.º Ano 

Visita guiada à Biblioteca Escolar para conhecimen-
to do espaço, recursos e equipamentos e respetivas 

regras de utilização 

Visita ao espaço de Bibliotecas na plataforma Mo-

odle 
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CRE 

•  Disponibilização de meios para trabalho com alunos CEI  

•  Apoio de elemento do CRE no trabalho com os alunos 
 

Equipa da EE 

•  Seleção dos alunos a participar no projeto  

•  Apoiar o elemento do CRE no trabalho com os alunos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunos CEI Ao longo do ano só com os 
alunos e docentes do projeto 

Execução 

• Planificação e execução de atividades adaptadas aos alunos 

com utilização de iPads. 

• Planificar e executar atividades de integração dos alunos nas 

suas turmas. 

• Planificar e executar atividades de integração dos alunos na 

comunidade escolar. 

 

ESPAN 

Galopim 

A Poesia passa por aqui 

Ao longo do Ano Letivo 

 

Street art de divulgação de poesia no espaço 
escolar com cartazes, esculturas e instalações 

que vão sendo renovadas ao longo do ano letivo. 



 

3.º Ciclo 

Secundário 

Dar a voz aos livros 

Sessões de 120 minutos 

 

Clube de leitura 
 

Sessões de promoção da leitura / aprofundar hábitos 

de leitura para alunos e docentes  
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Temas 2020/2021 
 
• Navegar — Assinalando a viagem de  
                                Fernão de Magalhães 
 

• Bisbilhotar — Ler e escrever Diários 

Execução 

Antes da Sessão 

• Leitura de obras literários, artigos ou excertos de 

obras de acordo com a temática indicada 

 

Na sessão 

• Apresentação de experiências de leitura 

• Encontro com convidados 

• Debate / Diálogo... 



 

Pais e EE 

Pais à conversa 

2 sessões 
90 minutos cada 

 

Grupos autónomos de estudo 

 

Encontros de formação para Pais e Encarregados 
de Educação sobre temáticas relacionadas com a 

vida escolar dos seus filhos/educandos 

Atividades realizadas em parceria com o AE Ruy Belo e com a Bibliote-

ca Municipal de Sintra 

 

Estrutura das Sessões 

1.ª parte — Para todos — Apresentação da temática 

2.ª parte — Para pais e EE—Debate 

                   Para alunos—Atividades lúdicas 
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ESPAN 

Galopim 

Elo + Forte 

2.º Período 

 

Concurso de cultura geral totalmente concebido e dina-
mizado por uma equipa de Monitores do CRE de ambas 

as escolas. 
 
 Estrutura 

 

• 4 Eliminatórias realizadas online no site do concurso 

• 1 Final com os finalistas das duas escolas jogada em Kahoot 



 

2.º Ciclo 

3.º Ciclo 

Secundário 

Monitores do CRE 

Ao longo do Ano Letivo 

 

Projeto de Voluntariado 
 

Voluntariado de alunos em tarefas de organi-

zação e gestão das Bibliotecas Escolares. 

Recrutamento 

1:ª Fase—Outubro de 2020 (Alunos do 6.º Ano ao 12.º Ano) 

2.ª Fase—Fevereiro de 2021 (Estagiários de 5.º Ano) 
 

Processo de recrutamento 

• Inscrição 

• Consulta ao EE e ao DT 

• Entrevista com professor bibliotecário 
 

Tarefas internas 

• Apoio no acolhimento e orientação dos utentes no interior da Biblioteca 

• Apoio na utilização dos equipamentos 

• Arrumação do espaço e da coleção documental 

• Apoio à realização de atividades 
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N.º de horas de trabalho  
— 2 horas semanais  

Certificação 
- Certificado anual com número de horas de voluntaria-
do realizadas ao longo do ano e avaliação qualitativa do 
desempenho. 



 

 

Monitores 

Galopim 

PS no CRE 

2.º e 3.º Período 

 

Grupos autónomos de estudo 

 

Equipas de 3 alunos lideradas por um aluno que se 
responsabiliza por orientar e ajudar os colegas a estu-

dar e obter melhores resultados escolares: 
 

 

As equipas ganham pontos: 

Pelo seu desempenho nos testes e trabalhos escolares 

Pelas notas finais de período 

Pela participação em atividades e eventos da escola 

Subidas de notas contam a dobrar 

Pág.23 

 

ESPAN 

Galopim 

Desafios do CRE 

Quinzenalmente 

 

Desafios lançados a todos os alunos que fre-
quentam as Bibliotecas em diferentes áreas: 

• Cultura geral 

• Ilustração 

• Domínio das TIC                                                 
 

 Possibilidade de lançar desafios propostos 
por diferentes disciplinas 



Menu Profs 

Ao longo do ano em datas 
a anunciar 
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Docentes do 

Agrupamento 

Ações de formação: 
 

À descoberta das Bibliotecas 

Sessão de 45 minutos de visita virtual às Bibliotecas 

e apresentação dos serviços e atividades 2020-21 - Outubro de 2020 
 

Cidadania e articulação com a Biblioteca Escolar 

Ação de formação creditada de 15 horas sobre a construção de planos estraté-

gicos de Cidadania e experiências de aprendizagem em parceria. 
 

 

Microsoft Office: Excel / PowerPoint / Publisher 

Exploração das ferramentas do Office do ponto de vista do trabalho docente. 
 

Edição de imagem e multimédia 

Exploração de ferramentas de edição de imagem e filme 
 

.Plataforma Moodle 

Exploração da plataforma Moodle do ponto de vista do docente e da organiza-

ção de uma disciplina online. 
 

Alicações - Incorporação no Moodle 

Exploração de trabalho colaborativo e de avaliação suscetíveis de serem incor-

porados noa plataforma Moodle  

Os docentes podem propor outras formações ficando a 
sua realização pendente da disponibilidade de formado-
res internos. 


