
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LAPIÁS

A Biblioteca Escolar 
no Plano de E@D

BIBLIOTECA RUI GRÁCIO  E  BIBLIOTECA DE SABUGO E  VALE DE LOBOS



1.OBJETIVOS 

§ Envolver-se no processo  de planificação e implementação do E@D.  

§ Assumir um papel ativo no processo.

§ Informar sobre os serviços que pode prestar em E@D, tendo em conta  os seus recursos humanos (equipa), os seus 
conhecimentos técnicos e pedagógicos e as parcerias estabelecidas (incluindo o apoio  do CIBE/RBE);

§ Integrar o circuito  da informação da escola. 

§ Criar e divulgar canais  para comunicar com docentes, alunos  e comunidade.



2. ÁREAS DE INTERVENÇÃO

§ Atendimento direto (síncrono e assíncrono) a alunos, docentes  e encarregados de educação; 

§ Apoio ao currículo (desenvolvimento das diferentes literacias); 

§ Promoção da leitura; 

§ Curadoria e disponibilização de conteúdos; 

§ Ocupação lúdico-educativa dos alunos.



3. ESTRATÉGIAS E CIRCUITO DE COMUNICAÇÃO

Para possibilitar o E@D e uma harmonização dos métodos de ensino e aprendizagem que facilitem a 

comunicação através de meios intuitivos e de fácil utilização, a Biblioteca escolheu as seguintes ferramentas:

§ Email

§ Facebook (messenger)

§ Webex meet

§ Hangouts

§ Zoom 

§ Telemóvel



4. SERVIÇO DE ATENDIMENTO

                Atendimento permanente 24/24

   Através dos seguintes emails: 

rg.biblioteca@gmail.com (professora Paula Ferreiro)

beabispo@gmail.com       (professora Célia Policarpo)

               Atendimento em horário fixo de 2ª a 6ª

            Professores: 15h-16h

                 Alunos: 11h-12h e 14h-15h

Através dos seguintes telemóveis 
          Paula Ferreiro: 964 434 864

          Célia Policarpo: 967 045 617



 BLOGUES

 Palavras Leitoras :  http://bibliotecaruigracio.blogspot.com/  
 Ler para Crescer :  http://lerparacresser-be-abispo.blogspot.com/ 

 - Notícias sobre: 

• Ensino à Distância

• Bibliotecas 

• Leitura

 - Informações e tutorias de aplicações 

 - Conteúdos relevantes para apoio ao estudo

 - Atualização regular dos blogues como meio de comunicação e disponibilização de recursos  diversos. 

5. DIVULGAÇÃO



 Facebook

 BRG:  Biblioteca Escolar Rui Grácio
 BSAB:  Beabispo Almargem do bispo

 - Ebooks 

 -  Vídeos

 - Plataformas digitais

 - Desafios e atividades da Biblioteca

 - Trabalhos de alunos 

5. DIVULGAÇÃO



• Livros das Metas de Educação Literária em formato digital e organizados por anos de escolaridade

• Guiões de leitura das obras

• Fichas de trabalho

• Propostas de atividades

6. PROPOSTAS DE ATIVIDADES E@D



6.1- APOIO AO CURRÍCULO + PROMOÇÃO DA LEITURA

Domínio Pré Escolar 1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo Calendarização

Apoio ao 
currículo

 + 
Promoção 
da leitura

Desafios
jogos e puzzles

- História da semana
- As frases 
incompletas 

- Obras literárias
- Ciberbulling (Fake news, manipulação 
de imagens,  controlo de informação, 
divulgação de passwords)

semanal

Vamos descobrir
 Construções em 
diversos materiais

A pesquisar, sou o 
maior 

Como fazer um 
trabalho de pesquisa 
ou um resumo  

Os animais são nossos amigos 
Cartazes interativos
Mapas de ideias
Tempos da História 

quinzenal

Atividades 
Newton

- Cristaliza essa 
ideia;

- Gelado científico

Quem sabe mais sobre? (Quizz) quinzenal



6.2- APOIO À FAMÍLIA E CIDADANIA

Domínio Pré Escolar 1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo Calendarização

Atividades 
livres de 
Apoio à 
Família

 + 
Cidadania

Operação: 

“Em linha, em segurança”

Vídeos interativos sobre segurança na 
internet

Concurso de escrita:  

“Da minha janela…”

Elaboração de pequenas descrições 
sorbe o que cada um de nós pode ver da 

sua casa através da janela

mensal

maio 

“Uma pergunta???”

Desafio de perguntas sobre obras 
literárias (personagens, lugares, objetos)

“Ler com um sorriso”

Leitura autónoma de uma obra à sua 
escolha e publicar uma foto dessa leitura 

no blog ou enviar por email

mensal

junho



7. HORÁRIO DE TRABALHO ASSÍNCRONO 

§ Organização e planificação dos recursos a divulgar aos alunos e docentes;

§ Organização e gestão da BE: revisão de documentos e tratamento documental

§ Curadoria de conteúdos – Blogue

§ Inventário da coleção

§ Etiquetagem de documentos

§ Arrumação de documentos

§ Localização e disponibilização de documentos a docentes

§ Difusão de informação e partilha de recursos



8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

 10 recomendações sobre o ensino à Distância – UNESCO.

 ROTEIRO - 8 Princípios Orientadores para a Implementação do Ensino a Distância  (E@D) nas Escolas - 
DGEstE .

 Orientações para o trabalho das Equipas Multidisciplinares de Apoio à Educação  Inclusiva na modalidade 
E@D .

 Página https://apoioescolas.dge.mec.pt.

 Página RBE https://www.rbe.mec.pt/np4/sistemaInformacao.html 


