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A Rede de Bibliotecas da Lousã (RBL) exerce a sua atividade de 

forma autónoma e colaborativa, procurando fomentar a partilha de 

experiências, a realização de projetos e iniciativas de interesse pedagógico, 

a animação da leitura, a promoção do livro, o tratamento documental, a 

dinamização do Portal, a criação do catálogo coletivo e a integração das 

tecnologias da informação na gestão e partilha de recursos. 

A RBL é constituída por um conjunto de instituições com bibliotecas: 

Biblioteca Municipal Comendador Montenegro (BMCM), Bibliotecas 

Escolares (BE) - Escola Secundária, Escola Básica com Jardim de Infância de 

Stª Rita, Escolas Básicas n.º 1, n.º 2 e de Casal de St.º António, e ainda os 

Postos de Leitura do Jardim de Infância do Freixo, Lousã e Serpins, bem 

como a Biblioteca instalada na Junta de Freguesia das Gândaras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

À data da elaboração do presente Plano de Atividades (PA), 

constituem a equipa: 

- Luís Antunes, Presidente da C.M.L. e Henriqueta Oliveira, 

Vereadora da Educação, Cultura e Ação Social; 

- Pedro Balhau, Diretor do Agrupamento de Escolas da Lousã; 

- Natércia Pereira, Bibliotecária Municipal da CML e Coordenadora 

da Rede de Bibliotecas da Lousã; 

- Ana Paula Rodrigues e Magda Soares, Professoras Bibliotecárias do 

Agrupamento de Escolas da Lousã (AEL) e Graça Oliveira, docente da Equipa, 

com funções técnicas na área da gestão bibliográfica; 

- Marta Correia, Técnica da Secção de Educação e Juventude (SEJ) da 

CML. 

A RBL tem, ainda, o apoio da Coordenadora Interconcelhia da Rede 

de Bibliotecas Escolares, Lucília Santos; de técnicos BAD da BMCM e de 

informática da CML, bem como de assistentes operacionais e docentes do 

AEL. 
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Domínio de intervenção 

 

GESTÃO DAS BIBLIOTECAS DA REDE CONCELHIA 

 

Objetivos 

 

Promover a gestão cooperativa das coleções.  

Cooperar na organização e tratamento técnico dos fundos documentais.  

Consolidar relações de cooperação/parcerias que efetivem a plena institucionalização da rede concelhia.  

Proceder ao levantamento dos recursos e equipamentos das bibliotecas para partilha.  

Desenvolver e otimizar o acesso à informação no concelho da Lousã. 

 

Atividades/ações Dinamização Calendarização  Notas 

 

Realização de reuniões ordinárias, com a periodicidade mensal, e 

extraordinárias, de acordo com a necessidade da Rede.  

Convocatória realizada pela Coordenadora da RBL. 

 

Realização de sessões de trabalho, com periodicidade semanal, para a 

equipa restrita. 

 

Realização de Conselho de Cooperantes (com a presença da Senhora 

Vereadora da Educação, Cultura e Ação Social e do Senhor Diretor do 

AEL) - pelo menos duas vezes por ano. 

 

 

RBL – Equipa 

restrita 

 

 

RBL – Equipa 

restrita 

 

RBL – Conselho de 

Cooperantes 

Ao longo do ano 

letivo, à terça-

feira 

 

Realização do Encontro Interconcelhio da RBE 

(com visita à Oficina de Segurança e à BMCM). 
AEL, CML e BMCM 15 de outubro  
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Elaboração do Plano Anual de Atividades  

Aprovação pelo Senhor Presidente da CML, pela Senhora Vereadora da 

Educação, Cultura e Ação Social e pelo Senhor Diretor do AEL.  

RBL – Equipa 

restrita 

Cooperantes 

Outubro/dezem

bro 
 

 

Gestão bibliográfica – assunto prioritário da RBL. 

 

1) Tratamento do fundo documental das bibliotecas:  

BMCM, 1.º CEB e Jardins de Infância: Técnica da BMCM   

BE do AEL, 2.º, 3.º CEB e Secundário: Equipa das Bibliotecas Escolares. 

2) Atualização da Base de Leitores e Gestão de empréstimos. 

3) Aplicação do Regime Geral da Proteção de Dados aos 

procedimentos da RBL. 

 

RBL – Equipa 

restrita 

Ao longo do ano 

letivo 

 

Divulgação das atividades desenvolvidas pela RBL 

1) Portal da RBL – objetivo mínimo por mês:  

• 2 Notícias de divulgação de atividades futuras, sugestões de 

leitura das BE infantil e juvenil;  

• 2 sugestões de leitura da BMCM por mês; divulgação de novas 

aquisições da BMCM. 

2) Alimentação de uma página de Facebook da RBL que receba as 

notícias publicadas no portal, as novidades do biblio.NET. 

3) Outros meios de divulgação existentes (Portal da CML e Página 

do AEL, Jornal Escolar, Rádio Miúdos). 

4) Impressões diversas (folhetos, marcadores, …), 

5) Outras entidades externas (RBE, jornais…). 

RBL – Equipa 

restrita 

Ao longo do ano 

letivo 
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Atualização dos documentos da Rede 
RBL – Equipa 

restrita 

7 de janeiro 

(início) 
 

 

Avaliações intermédias por período letivo. 

 

 

Realização do Relatório de Avaliação do trabalho concelhio e 

apresentação aos Senhores Diretor do AEL, Presidente e às Senhoras 

Vereadora da CML e Coordenadora Interconcelhia da RBL. 

 

 

 

 

RBL – Equipa 

restrita 

Dezembro e 

abril 

18 de junho 

Julho 

 

Proposta à CML para aquisição de Fundo bibliográfico para a RBL, 

essencialmente juvenil 
CML – SEJ Janeiro   

Renovação de 7 assinaturas Trevim (de janeiro a junho e de setembro 

a dezembro, com isenção de portes e 50% de desconto como apoio do 

Trevim). 

CML – SEJ Janeiro  

Renovação de Licenças Classplash   CML – SEJ Novembro  

Seminário sobre a evolução das Bibliotecas como centro de 

experiências, no Convento de S. Francisco, em Coimbra 
 CIMRC Abril 16 e 17  
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Domínio de intervenção PROJETOS E PARCERIAS – LEITURA & LITERACIA 

Objetivos 

 

Organizar, em conjunto, atividades de promoção do livro, da leitura e dos autores. 

Fomentar o gosto pela leitura como instrumento de trabalho, de ocupação de tempos livres e de prazer, contribuindo para o 

desenvolvimento cultural dos/as utilizadores/as. 

Contribuir para o desenvolvimento de projetos de âmbito local e nacional. 

 

Atividades/ações Dinamização Calendarização Notas 

 

Oferta de Livros para Ofertas em Prémios Escolares, no âmbito dos 

seus projetos e concursos, como por exemplo: 

- Fotografia da Escola Secundária,  

- Xadrez,  

- Desafios de matemática / inglês / português. 

 

CML - SEJ Ao longo do ano  

 

Letras com Música na BMCM (sessão 1 de 2) 

Âmbito: “Sábado Cultural”, com: 

- “Festa Ajudaris”, 

- Entrega de certificados “eTwinning”,  

- Assinatura de Protocolo com a Cooperativa – Pedrinhas, realização 

de atividades na exposição “O Quarto” 

Música: Grupo de Recrutamento de Educação Musical. 

 

BMCM /AEL janeiro  
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Letras com Música na BMCM (sessão 2 de 2) 

Autor: José António Franco 
Música: Academia de Música 
 

RBL  8 de maio  

Projeto de Promoção da Leitura em Família  

Livros Prendas de Natal 2019 - Oferta da CML  

1) Pré-Escolar Público e da Rede Social:  “O Pai Natal e o Minúsculo 

Menino” - aquisição 

1.º CEB – vários títulos em stock: 

• “Leitão ciclista em busca do paraíso” 

• “O país das pessoas de pernas para o ar” 

• “Os amigos e a amizade” + “Sr. Batista o taxista” 

• “Os amigos e a amizade”+ “O leão de Ouro” 

• “Os brinquedos de Orion” 

• “Página do Conto” (1 a 6) - 3 Livrinhos 

2) 1050 Autocolantes de Natal 10cmx3,5cm 

3) Documentação de entrega e de avaliação por turma 

RBL 

Preparação: até 

novembro 

Distribuição e 

Avaliação: 

dezembro e 

janeiro 

 

Encontro com autores – diretamente ou através das Livrarias ABC, 

JAmarket ou outras 

a) Milu Loureiro – 2.º período 

b) Alice Cardoso – 3.º Período  

c) José António Franco – 3.º Período 

d) António Vilhena 

e) Outros 
Nota: Aos autores convidados pela RBL, a CML adquire cerca de dois livros 

para a respetiva biblioteca.  

 

RBL 

CML – SEJ 

dezembro a 

junho 
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Concurso Nacional de Leitura 

Fase de Escola - 3.º Ciclo e Secundário 

 

Júri: Bibliotecária Municipal, Professora Bibliotecária, um elemento 

do Departamento de Línguas, elemento da equipa da BE e um 

elemento do SEJ. 

 

Calendário: 
Outubro – Inscrição na Plataforma do PNL 

Novembro/dezembro – reunião de júri para selecionar obras e provas 

Dezembro – inscrições dos alunos nas BE 

19 de novembro – divulgação dos livros nas escolas e portal 

14 de janeiro (manhã) – realização das provas nas escolas 

15 de janeiro a 12 de fevereiro – correção e apuramento de vencedores 

13 e 14 de fevereiro – registo do SI PNL dos vencedores e obras lidas 

24 de abril (a confirmar) - Fase Intermunicipal na Mealhada 

 

Livros a disponibilizar aos alunos: 
3.º CEB - “Ciclone - Diário de uma montanha-russa”, de Inês Barahona e 
Miguel Fragata; Ilustração: Mariana Malhão 
SECUNDÁRIO - “O nervo ótico”, de Maria Gainza 

 
Fase Nacional – 19 de maio/6 de junho, em Oeiras (caso haja alunos 

apurados). 

BE 

BMCM 

Novembro a 

janeiro 
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IX Concurso de Leitura da Lousã 

Concurso Concelhio do 2.º ao 6.º anos 

 

Atribuição de: 

a) cinco 1.ºs prémios CML (15 livros, ou seja, 3 livros aos premiados 

do 2.º, 3.º, 4.º, 5.º e 6.º anos e ainda  

b) 5 vouchers de 1 semana para a Piscina Carlos Reis (aos 2.º, 3.º, 4.º, 

5.º e 6.º anos - CML);  

c) onze prémios CML a alunos finalistas não vencedores; 

d) 16 prémios de participação a alunos suplentes; 

e) lembrança a cerca de 30? alunos e docentes que apresentam 

atividades de música ou outras – prémio RBE 

 

f) Elaboração de Folheto de divulgação e/ou Folha de Sala. 

 

g) Eventual convívio de Leitores no final do Concurso. 

 

h) Eventuais custos relacionados com o espaço e com a cedência de 

som e técnico de som por parte da CML e/ou AEL 

 

RBL 

Docentes de 

Português 

(2º CEB) 

Docentes 

Titulares de 

Turma (1.º CEB) 

 

 

Até 27 de março 

– 1.ª Sessão, na 

sala de aula; 

 

23 de abril 

(tarde) – 2.ª 

Sessão, fase de 

escola na BE; 

 

30 abril - 3.ª 

fase – Evento 

Final no Hotel 

Palácio 

Boutique 

(sujeito a 

confirmação) 

 

 

FLiS!’ 20 - FESTA DO LIVRO E DO SABER 2020   

 

1) Encontros com autores - Público adulto e infantil/juvenil: Alice 

Cardoso; António Franco. 

 

 

RBL 

AEL 

CML - Diversos 

Pelouros 
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2) Feira do Livro - na biblioteca municipal (sem consignação) e/ou 2 
livrarias, se possível destacando os autores convidados; 
3) Exposição ilustração ou literatura – Rede de Cidades Educadoras, 
aluna Mariana G marianargoncalves@gmail.com 934729448 
4) Sessões do Plano Nacional de Cinema 
5) Espetáculos ou oficinas de teatro, música ou artes e/ou 
desenvolvimento pessoal 
6) Atividades sobre o livro "Bully" de Goreti Costa e Ricardo Inácio, 

no âmbito do "CSI – Cidadania”- Intervenção em crianças e grupos 

de jovens com comportamentos desviantes, trabalhando as questões 

da violência, igualdade de género e não discriminação, com base na 

educação não-formal 

7) Final do IX Concurso de Leitura da Lousã (30 de abril?) 

 
 

 

Livreiros locais 

CLDS 4G 

Associativismo 

local 

Empresas de 

educação locais 

Status 

RBE, PNC 

Outros  

 

20 a 25/30 de 

abril 

 

Projeto de Promoção da Leitura - JI e 1.º ano do 1.º CEB 

Tema 2019-20: Linguagem e Literacia Emergente 

 

Através da Equipa Multidisciplinar da Lousã do “Plano 

Intermunicipal de Prevenção do Abandono Escolar e Promoção do 

Sucesso Educativo da Região de Coimbra” (PIICIE 2018-2020) da 

Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra: 

a) Medidas universais para crianças com 5 anos e dinâmicas de leitura 

em sessões a planificar nas 14 turmas dos JI Públicos do concelho, 

com um livro por semana. 

 

b) Criação de Kits de Materiais para trabalho com as / das crianças e 

CML – SEJ 

RBL 

(Preparação: a 

partir de 

setembro) 

 

Execução: de 

novembro a 

2020 

 

mailto:marianargoncalves@gmail.com
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brochura de divulgação aos pais. 

 

c) Sessões para docentes, técnicos e famílias. 

 

Projeto de Promoção da Leitura - 1.º e 2.º anos do 1.º CEB e Salas de 

Mediação 

Tema 2019-2020 - Leitura, Inclusão e Diversidade  

 

Através da Equipa do Serviço Educativo e da Equipa Multidisciplinar 

da Lousã 

Dinâmicas de leitura nas Escolas e Bibliotecas do 1.º CEB do concelho, 

incluindo crianças com vulnerabilidade social, com maior incidência 

nas crianças dos 1.º e 2.º anos. 

Aquisição de livros para a BMCM e empréstimo interbibliotecas. 

RBL 

Mediadores da 

CML - SEJ e da 

BMCM 

Dezembro a 

junho 
 

 

Dinamização de Jogos em articulação com as Bibliotecas Escolares, 

no âmbito de projetos da CML e da CIMRC 

Atividade “Gente com memória”  

 

AEL 

CML - SEJ 

Novembro a 

junho 
 

Plano de formação RBL 

Formação e atualização de conhecimentos sobre o programa de 

Gestão biblio.NET. 

a) Assistentes operacionais das BE (EB n.º 1, EB n.º 2, ES); 

b) Avaliação da disponibilidade das AO das EB CSA e EB STR para 

apoio e presença nas BE 

RBL 

a) Interrupção 

letiva e ou tarde 

de quarta-feira 
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Exposição “Todos juntos” 

Montagem 29 de junho  

Desmontagem 13 de julho 

BMCM 
30 de junho a 

12 de julho 
 

 
Nota: Aos autores convidados, a CML oferecerá uma lembrança com 1 livro da Lousã (valor 35€) e 2 da editora Pé de Página (valor 20€). 

 

Estimativa de custos, a suportar pela Câmara Municipal 

GESTÃO DAS BIBLIOTECAS DA REDE CONCELHIA   

PROJETOS E PARCERIAS – LEITURA & LITERACIA   

TOTAL aproximado: 17.000 € 
Nota: A este valor acrescem as despesas com oferta de materiais em stock.    
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Lousã, ____  de dezembro de 2019 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

_____________________________ 

Luís Antunes 

 

O Diretor do Agrupamento de Escolas 

 

_____________________________ 

Pedro Balhau 


