
Plano Anual de Atividades do Departamento das Bibliotecas  

2019/2020 

 

 

 
Responsáveis 

 
Atividade Objetivos Destinatário Data Local 

Biblioteca e 
Departamento de 

Português 

Visita dos alunos 
à Biblioteca 

Familiarizarem-se com o espaço e 
conhecerem as regras 

Alunos do 9º 
ano 

Setembro 
Biblioteca 2º piso 
Sala de Reuniões 

Bibliotecas 
O Natal no 

Colégio 

Motivar para a vivência dos valores 
do Natal durante o mês de 

dezembro 

Toda a 
comunidade 

escolar 
Dezembro 

Sítio do Nunca e Biblioteca 
2.º piso 

Biblioteca do 2º piso e  
Obra Social Paulo VI 

Dia de reis 
Promover cantares populares 

Promover o contacto com outros 
alunos da instituição Paulo VI 

Toda a 
comunidade 

escolar 

6 janeiro 
(segunda-feira) 

Junto à Capela 

Biblioteca do 3.º piso 
O Carnaval no 
Sítio do Nunca 

Brincar ao carnaval 
Alunos do 5.º 

ao 8.º ano 
21 de fevereiro Sítio do Nunca 

Biblioteca e 
departamentos de 
Artes e Português 

Exposição 

Incentivar o gosto pela leitura 
Desenvolver competências ao nível 

do desenho e da interpretação 
Incentivar ao aprofundamento de 

uma cultura artística e literária 

Alunos 12º de 
Artes 

23/04 
(Dia mundial do 

Livro) 

 
Biblioteca 

  



Biblioteca do 3.º piso 

Leitura de 
poemas 

apropriados à 
vivência da 
Quaresma 

Refletir sobre a  
Quaresma 

Alunos do 5.º 
ao 8.º ano 

23 a 27 março Sítio do Nunca 

Biblioteca do 2º piso, 
Departamento de 

Matemática, 
Português e Artes 

Entrega de 
prémios dos 

concursos 

Divulgar a participação dos alunos 
nos concursos 

Incentivar o gosto pela participação 
em atividades extra curriculares 

Todos os 
alunos 

participantes 

1 de junho 
(2ª feira) 

Ou  
28maio 

(5ª feira) 

Sala de Reuniões 

Biblioteca do 3.º piso 
Os aniversários 

em festa 
Festejar os aniversários dos Alunos 

no Sítio do Nunca com a Teresa 
Alunos do 5.º 

ao 8.º ano 
Ao longo do ano 

letivo 
Sítio do Nunca 

Biblioteca do 3.º piso 
Brincar com as 

Palavras 
Promover o desenvolvimento de 

competências de leitura e de escrita 
Alunos do 5.º 

ao 8.º ano 
Ao longo do ano 

letivo 
Sítio do Nunca 

Bibliotecas Dias de… 
Dar a conhecer datas importantes a 

nível nacional e mundial 
Todos os 

alunos 
Ao longo do ano 

letivo 
Bibliotecas 

Biblioteca e 
Departamento de 

Línguas Estrangeiras 
 

Dia Europeu das 
Línguas 

Celebrar a diversidade de línguas na 
Europa. Curiosidades da nossa 

língua.  

Alunos do 9º 
Ano e 

Secundário 

26/09 
 

Biblioteca 2º piso 

Biblioteca do 2º piso 
Sugestões 
culturais 

Incentivar o gosto pela cultura 
Comunidade 

escolar 
Ao longo do ano 

letivo 
Biblioteca 2º piso 

Biblioteca do 2º piso 
Aquisição de 

Livros 
Inovar e enriquecer a biblioteca com 

livros 

Todos os 
alunos do 9º 

ano e 
secundário 

Ao longo do ano Biblioteca 

Biblioteca  do2º piso Projeto de Leitura 
Incentivar o gosto pela leitura, dado 
a conhecer melhor alguns autores e 

livros 

Todos os 
alunos do 9º 

ano e 
secundário 

Ao longo do ano 
 

Biblioteca 

  



Biblioteca do 3º piso TOP livro do mês 

Incentivar o gosto pela leitura, 
divulgando os livros mais 
requisitados em cada mês 

Alunos do 5.º 
ao 8.º ano 

Ao longo do ano 
letivo 

Sítio do Nunca 

 


