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MEDIATECA – PLANO DE ACTIVIDADES – 2009/2010 
 
Introdução 
 
A Mediateca estrutura-se como um sector essencial do desenvolvimento do currículo escolar e as suas actividades deverão estar 
integradas nas restantes actividades da escola, de acordo com os propósitos do Projecto Educativo. Deverá constituir-se como núcleo da 
organização pedagógica da escola e, para o efeito, inclui espaços e equipamentos onde deverão ser recolhidos, tratados, produzidos e 
disponibilizados todos os tipos de documentos (qualquer que seja a sua natureza e suporte) que constituem recursos pedagógicos quer 
para as actividades quotidianas de ensino, quer para actividades curriculares não lectivas, quer para ocupação de tempos livres e de 
lazer 
 
 
Objectivos 
 
a) Tornar possível a plena utilização dos recursos pedagógicos existentes e dotar a escola de um fundo documental diversificado, 

sempre actualizado, e adequado às necessidades das diferentes disciplinas e projectos de trabalho. 
b) Permitir a integração dos materiais impressos, audiovisuais e informáticos e favorecer a constituição de conjuntos documentais, 

organizados em função de diferentes temas. 
c) Estimular nos alunos o prazer de ler e o interesse pela cultura nacional e internacional. 
d) Desenvolver nos alunos competências e hábitos de trabalho baseados na consulta, tratamento e produção de informação, tais como: 

seleccionar, analisar, criticar e utilizar documentos; desenvolver um trabalho de pesquisa ou estudo, individualmente ou em grupo, por 
solicitação dos professores ou por sua própria iniciativa; produzir sínteses informativas em diferentes suportes. 

e) Promover na comunidade escolar procedimentos de recolha de informação, em diversos suportes, e de trabalho com recursos e 
equipamentos audiovisuais e tecnologias multimédia. 

f) Ajudar os professores a planificarem as suas actividades de ensino e a diversificarem as situações de aprendizagem.  
g) Associar a leitura, os livros (e demais suportes de informação) e a frequência da Mediateca à ocupação lúdica dos tempos livres.  
h) Informar a comunidade escolar dos recursos e documentação disponibilizados por este serviço, através da publicação/edição de 

documentos adequados. 
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Calendarização Actividades Objectivos Intervenientes 
Recursos Materiais e 

Financeiros 
 

 

 
 
Setembro 
 
 
          
Outubro 
 
 
 
1º Período 
 
Ao longo do ano 
lectivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Início do 1º Período 
 
 
 
 
 
 
Ao longo do ano 
lectivo 

 
Gestão de Mediateca 

• Actualização Das inscrições automáticas dos utilizadores e 
registo de novos utentes 

• Definição de tarefas, de acordo com as competências de cada 
membro da equipa. 

• Elaboração do orçamento da Mediateca e colaborar com a 
Direcção da escola na definição de fontes de receitas. 

• Elaboração e apresentação do Plano de Actividades ao 
Conselho Pedagógico. 

• Elaboração/actualização dos Guias de Utilização e Manual de 
Procedimentos 

• Aferição, periódica, de dados estatísticos sobre a utilização da 
Mediateca (nos seus diversos sectores/actividades). 

• Continuidade das acções de formação breves, pelo 
coordenador, aos funcionários e professores da equipa, sobre 
normas de catalogação e uso de recursos. 

• Formação, por parte do coordenador, sobre catalogação e 
procedimentos informáticos de gestão de informação, em 
contexto de trabalho real, aos membros da equipa da Mediateca. 

• Continuação do desenvolvimento, pelo coordenador, dos 
programas informáticos de gestão de recursos da Mediateca. 

• Instalação de hardware e software, no âmbito do Plano 
Tecnológico. 

 
Gestão da colecção 

• Recolha de pedidos e sugestões de aquisição de documentos 
junto de alunos, professores e funcionários. 

• Confronto dos pedidos de aquisição de documentos com as 
necessidades da Mediateca, nas suas várias áreas, e 
elaboração de uma lista de aquisição de recursos gerais e de 
recursos cuja aquisição, embora não prevista pelos grupos 
disciplinares, seja essencial. 

• Acções de conservação e restauro de recursos e equipamentos. 
• Realização do desbaste dos manuais escolares e periódicos. 

 
 
• Participar, conjuntamente com os 

órgãos competentes da escola, na 
selecção de equipamento e 
documentação a disponibilizar pela 
Mediateca. 

• Promover a actualização e 
diversificação das competências; 
recursos técnicos; equipamentos e 
documentação, numa perspectiva de 
sintonia com a evolução das novas 
tecnologias e suportes de informação. 

• Dar continuidade a procedimentos de 
catalogação e disponibilização dos 
diversos suportes de informação 
existentes na escola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Manter o fundo documental organizado 

e actualizado. 
• Fomentar o uso dos recursos 

existentes, através da 
publicação/edição de documentos 
adequados e sempre disponíveis. 

 
 
 

 
 
Professor Bibliotecário 
e Equipa da Mediateca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Professor Bibliotecário 
e Equipa da Mediateca 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Computadores, 
Software (aplicações em 
Microsoft Access e Porbase) 
(anuidade do programa 
Porbase: €  150,00) 
 
Equipamento técnico 
(€100,00) 
 
Consumíveis - material de 
papelaria, tinteiros, CD’s, 
DVD’s e cassetes digitais (€ 
250,00) 
 
 
Assinatura de jornais e 
revistas (€ 530,00) 
 
Documentos (livros, filmes e 
discos): € 1470,00 
 
 
 
 
Fundo Documental 
Equipamento Informático 
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Calendarização Actividades Objectivos Intervenientes 
Recursos Materiais e 

Financeiros 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ao longo do ano 
lectivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Continuação da disponibilização à comunidade escolar de 
boletins temáticos sobre os livros, videogramas e CD-áudio 
disponíveis, em forma de boletim e também na página da escola 
na Internet. 

• Participação nas reuniões da Rede Concelhia de Bibliotecas, 
com ideias, sugestões e trabalhos. 

• Continuidade da construção e actualização do site da escola na 
Internet. 

 
Currículo e Uso da Informação 

• Apresentação da Mediateca à escola, através da promoção de 
visitas guiadas aos alunos do 7º e 10º ano, no âmbito das 
actividades de Estudo Acompanhado, Formação Cívica ou 
Direcção de Turma, com o apoio de guiões de exploração de 
espaços e recursos. 

• Criação e dinamização de um espaço da Mediateca na 
plataforma Moodle da escola. 

• Produção de materiais didácticos, fichas de trabalho e guiões de 
apoio à pesquisa. 

• Promoção da selecção de artigos de revistas e periódicos e 
organização de uma base de dados temática para apoio a 
necessidades de alunos e professores, no âmbito das 
actividades curriculares e extracurriculares. 

• Continuação do apoio a alunos e professores, individualmente 
ou no âmbito de disciplinas específicas e projectos curriculares e 
extracurriculares, no campo da pesquisa e tratamento da 
informação e na utilização do equipamento da Mediateca e do 
Estúdio de Vídeo. 

• Desenvolvimento, entre os alunos, de competências em literacia 
da informação. 

• Colaboração com os projectos existentes na escola e com a 
disciplina de Área de Projecto na selecção, produção e 
disponibilização de recursos e equipamentos. 

• Continuação do desenvolvimento de actividades no âmbito do 
projecto Oficina Multimédia: 

• Familiarização da comunidade educativa com os recursos 

 
 
 
 
• Colaborar no desenvolvimento da Rede 

Concelhia de Bibliotecas. 
 
 
 
 
• Apresentar o espaço e as regras de 

funcionamento da Mediateca. 
 
 
 
• Apoiar as actividades lectivas de 

ensino – aprendizagem. 
• Reforçar e ampliar o papel formativo da 

Mediateca. 
• Pesquisar, promover e divulgar junto da 

comunidade escolar procedimentos de 
recolha de informação, em diversos 
suportes, e de trabalho com recursos e 
equipamentos audiovisuais e 
tecnologias multimédia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Professor Bibliotecário 
e Equipa da Mediateca 
Professores e alunos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fundo Documental 
Equipamento Informático 
Equipamento audiovisual 
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Calendarização Actividades Objectivos Intervenientes 
Recursos Materiais e 

Financeiros 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
15 de Outubro 
 
 
 
22 de Outubro 
 
27 de Outubro 
 
 
 
04 de Novembro 
 
 
11 de Novembro 
 
 
Final do 1º Período 
 
 
 
 
 
 
 

técnicos disponibilizados pela Mediateca; 
• Promoção de actividades no Estúdio de Vídeo; 
• Dinamização das actividades da Rádio Escola. 
• Apoio/fomento da produção de informação em suporte 

multimédia (videogramas em suporte analógico e digital; 
páginas para a Internet; digitalização de imagens); 

• Apoio às disciplinas e actividades da escola na área da 
produção de espectáculos: selecção musical; 
equipamentos de luz, som e imagem. 

 
Promoção da Leitura e actividades de enriquecimento 
curricular/extracurricular 

• Divulgação da obra Breviário das Almas, de Joaquim Mestre 
através da realização de Oficina de Teatro com Cristina 
Taquelim para alunos seleccionados (11º C e 11º D) a decorrer 
na sala Polivalente, em colaboração com a Biblioteca Municipal. 

• Hora do Conto, com Paula Cusati (Biblioteca Municipal), a 
decorrer na na sala Polivalente da Escola. 

• Dia da Biblioteca Escolar – Promoção da leitura através da 
concepção de cartazes ou frases em que se promova “O Livro 
da Minha Vida” (actividade que contará com a colaboração dos 
professores de Português). 

• “À conversa com José Fanha” – contos, poemas, canções pelo 
autor; eventuais e pontuais dramatizações realizadas por 
alunos do 7 e 8º anos 

• “Castanhas e histórias” - Comemoração do dia de S. Martinho: 
num ambiente outonal, com castanhas assadas, alunos mais 
velhos contarão histórias  a alunos mais novos.  

• Natal: 
� Presépio vivo acompanhado do Coral de Santa Maria na 

Mediateca 
� Presépio vivo acompanhado de Coral de Santa Maria no 

Lar de Santa Maria 
� Exposição de receitas de Natal: recolha de receitas e 

imagens para exposição na Mediateca 
� Publicação de um cartão de Natal gigante e pequenas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Promover o gosto pela leitura e pela 

escrita. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fundo Documental 
Equipamento Informático 
Equipamento audiovisual 
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Calendarização Actividades Objectivos Intervenientes 
Recursos Materiais e 

Financeiros 
 

 
11 de Janeiro 
 
 
 
 
12 de Fevereiro 
 
 
 

 
1ª semana de Março 
 
11 de Março e 
semana seguinte 
21 de Março 
 
25 e 26 de Março 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 de Abril 
 
26 de Abril e dias 
seguintes 

réplicas para distribuição. 
• “A Escola do Avesso” - Sermão de Santo António aos Peixes: 

atelier com grupo de 25 alunos do 11º ano e da 
responsabilidade de Paulo Condessa, em colaboração com a 
Biblioteca Municipal, a decorrer na Biblioteca Municipal ou na 
Sala Polivalente da escola. 

• Leitura dramatizada de cartas de amor célebres e projecção de 
um videograma alusivo (a realizar de propósito para o efeito). 

• Projecção de textos/imagens, músicas alusivas ao Carnaval: 
máscaras, corsos carnavalescos e história do Carnaval (com 
videograma a realizar de propósito para o efeito). 

• Semana da leitura - “À conversa com José Luís Peixoto”, em 
colaboração com a Biblioteca Municipal. 

• Dia do Patrono – Imagem gigante de  Manuel da Fonseca com 
biobibliografia a figurar na Mediateca. 

• Exposição de Antologias de Poesia realizadas por alunos em 
anos lectivos anteriores. 

• Participação nas Jornadas Culturais da escola: 
� Edição especial do Media - boletim da Mediateca 
� Projecção de filmes no átrio central da escola 
� Exposição de obras seleccionadas (com informação 

biográfica e sinopse da obra): Os Clássicos 
� Deambulação de personagens pela escola: Carlos e 

Maria Eduarda, por exemplo e outros. 
� Quadros vivos nos intervalos:  

o Avó que lê para os seus netinhos; 
o Crianças que lêem histórias para os adultos 

ouvirem; 
o Raparigas que lê para as amigas ouvirem; 
o (...) 

� Hora do Conto, com a participação de Paula Cusati, da 
Biblioteca Municipal. 

• Exposição de livros antigos, após recolha junto de colegas, 
alunos e funcionários. 

• Exposição, na Mediateca, de poemas de Abril com uma 
decoração à base de cravos. 
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Calendarização Actividades Objectivos Intervenientes 
Recursos Materiais e 

Financeiros 
 

Ao longo do ano 
lectivo 

• Leituras: actividades de leitura realizadas por alunos nossos 
nas escolas do ensino básico e nos infantários. 

• Edição do Media - boletim da Mediateca - que contará com a 
participação de alunos e professores. 

• Cesta das Tentações: livros e frutos à disposição dos leitores, 
na Mediateca. 

• Autor do Mês: selecção de um autor, apresentação da sua obra 
e de notas biobibliográficas na Mediateca e no site da escola na 
Internet. 

• Leituras partilhadas: encontro na Mediateca para partilhar com 
os outros “aquele” texto de que se gosta: 
� 1ª Sessão: actividade para alunos mais novos (3º Ciclo) 
� 2ª Sessão: actividade para alunos mais velhos (Ensino 

Secundário) 
� 3ª Sessão: actividade para professores e funcionários – 

“Chá e livros” 
 

 
Avaliação:  • Aferição mensal dos dados de utilização livre dos alunos nas actividades da Mediateca. 

• Aferição mensal dos dados de serviço de empréstimo domiciliário. 

• Aferição mensal dos dados de serviço de empréstimo para sala de aula/escola.  

• Recepção de sugestões e reclamações. 

• Recolha de informação oral/feedback junto da comunidade educativa. 

• Aplicação de questionários de avaliação do funcionamento da Mediateca a docentes e alunos 

 
13/10/2009 

O Professor Bibliotecário / Coordenador da Equipa da Mediateca 
 

 
 

Cipriano Mendes 
 


