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As Bibliotecas Escolares do Agrupamento de Escolas Luísa Todi (BE/AELT) seguindo as orientações constantes do roteiro 

para professores bibliotecários recebidas da Rede de Bibliotecas Escolares integram-se no processo de implementação do 

plano E@D, prestando serviços, apoiando atividades e fornecendo recursos e instrumentos para a sua realização.  

 

1. Mobilizar para a mudança 

As professoras bibliotecárias do AELT são elementos ativos no processo E@D: 

 Prestando atendimento direto a alunos, docentes e famílias por correio eletrónico através de bibiotecasaelt@gmail.com 

(geral). Podem também ser utilizados os emails já existentes de contacto com as várias bibliotecas.  

 Apoiando o currículo, desenvolvendo as diferentes literacias;  

 Promovendo a leitura em formato digital  

 Disponibilizando recursos, instrumentos e serviços de curadoria 

 Propondo atividades lúdico-educativas com as famílias. 

 

2. Comunicar em rede 

As bibliotecas escolares integram-se no circuito de informação do AELT: 

 E-mail institucional das professoras bibliotecárias para comunicação entre os docentes e estruturas internas do AELT;  

 E-mail das bibliotecas escolares para comunicação com as famílias: bibiotecasaelt@gmail.com (geral) ou os vários emails 
já existentes de contacto com as várias bibliotecas. 

Através das atividades, recursos e instrumentos 
(ferramentas) disponíveis na página das 
BE/AELT https://bibliotecasaelt.wixsite.com/site 

Através das propostas divulgadas na página do 
Facebook das Bibliotecas Escolares AE Luísa 
Todi 
https://www.facebook.com/bibliotecasescolares 

aelt/ 

mailto:bibiotecasaelt@gmail.com
mailto:bibiotecasaelt@gmail.com
https://bibliotecasaelt.wixsite.com/site
https://www.facebook.com/bibliotecasescolares
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 Página das BE / AELT https://bibliotecasaelt.wixsite.com/site 

 

 Página do Facebook das 
Bibliotecas Escolares AE 
Luísa Todi   

https://www.facebook.com/bibliotecasescolaresaelt/ 

 

 

3. Decidir o modelo de E@D 

No modelo a implementar a Biblioteca Escolar terá o seguinte horário semanal de atendimento on-line, que se encontra 

disponível através da página das BE/AELT através de https://bibliotecasaelt.wixsite.com/site/biblioteca-escolar-digital 

 

Atendimento síncrono: 

 Horário para docentes: através dos meios acordados entre as professoras bibliotecárias e os docentes (chamada 
telefónica, chat, videochamada, videoconferência) e do acordo com mancha horária flexível.  

 Horário para alunos e famílias: disponível na página das BE/AELT, por marcação através de formulário em 
https://bibliotecasaelt.wixsite.com/site/servico-de-referencia-das-bibliotec 

Atendimento assíncrono (24h/24h): 

 Serviço de apoio através de correio eletrónico das BE bibiotecasaelt@gmail.com ou através de preenchimento de 
formulário, disponível em https://bibliotecasaelt.wixsite.com/site/servico-de-referencia-das-bibliotec para alunos e famílias. 

 Comunicação oficial entre professoras bibliotecárias e docentes através de email institucional.  

 

 

https://bibliotecasaelt.wixsite.com/site
https://www.facebook.com/bibliotecasescolaresaelt/
https://bibliotecasaelt.wixsite.com/site/biblioteca-escolar-digital
https://bibliotecasaelt.wixsite.com/site/servico-de-referencia-das-bibliotec
mailto:bibiotecasaelt@gmail.com
https://bibliotecasaelt.wixsite.com/site/servico-de-referencia-das-bibliotec
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4. Colaborar e articular 

 

As Bibliotecas Escolares do AELT promovem o contacto e colaboração com os colegas, acompanhando-os tanto nas 

dificuldades (para poder ajudar), como nas boas práticas (para poder disseminar). 

A página da BE/AELT disponibiliza um espaço “BE Digital” https://bibliotecasaelt.wixsite.com/site/biblioteca-escolar-digital 

Neste espaço, além de serviços de apoio, são também disponibilizadas propostas de atividades para apoio às aprendizagens 

curriculares e no âmbito das literacias, recursos de apoio e sugestões de trabalho organizadas nas seguintes áreas:  

 Currículo, literacias e aprendizagem 

 Leitura e literacia 

 Cidadania 

 Gestão da biblioteca escolar 

 Atividades livres em articulação com as famílias 

 Recursos de apoio às atividades 

 

Encontram-se também disponíveis através da página das BE/AELT os instrumentos (ferramentas digitais) de apoio ao 

desenvolvimento de atividades e respetivos tutoriais https://bibliotecasaelt.wixsite.com/ferramentasdigitais 

 Plataformas  Criação de páginas WEB 
 Atividades de expressão 

Oral 

 Videoconferências  Apresentações   Podcasts 

 Criação de blogues  Questionários  Comunicação 

 

https://bibliotecasaelt.wixsite.com/

site/atividades-e-recursos 

 

 

 

https://bibliotecasaelt.wixsite.com/site/biblioteca-escolar-digital
https://bibliotecasaelt.wixsite.com/ferramentasdigitais
https://bibliotecasaelt.wixsite.com/site/atividades-e-recursos
https://bibliotecasaelt.wixsite.com/site/atividades-e-recursos
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5. Metodologias de ensino 

Com vista a promover e apoiar o trabalho autónomo dos alunos e desenvolver as diferentes áreas de competências do Perfil 

dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, a BE/AELT criou serviços e disponibiliza novas propostas para implementação 

em linha, recursos bastante diversificados e ferramentas digitais com tutoriais, capazes de apoiar novas formas de trabalho e 

novas metodologias ativas, em página da BE/AELT disponibiliza um espaço “BE Digital” 

https://bibliotecasaelt.wixsite.com/site/biblioteca-escolar-digital. 

Às atividades/projetos desenvolvidos em parceria e, além das propostas apresentadas, continuaremos a desenvolver o projeto 

Tr@nsLiteracias (Ideias com Mérito), com alunos e docentes de 1º ciclo, através do qual no propomos:  

Promover a integração transversal das literacias no currículo do 1º CEB, diversificando recursos 

e ferramentas digitais e promovendo as literacias e práticas de cidadania, através da realização 

atividades e projetos transdisciplinares e interinstitucionais centradas no aluno, que 

desenvolvam competências diversas para o exercício da participação ativa e da cidadania 

democrática. 

https://bibliotecasaelt.wixsite.com/transliteracias 

 Atividades colaborativas  Jornais   Histórias  Posters 

 Vídeos  Frisos cronológicos  Fotografia   Gravação de ecrã 

 Portefólios  Mapas mentais  Criação de imagens   Inclusão 

 Clouds  Criação de conteúdos interativos  Aprendizagem 

https://bibliotecasaelt.wixsite.com/site/biblioteca-escolar-digital
https://bibliotecasaelt.wixsite.com/transliteracias
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Em articulação com a página BE / AELT serão sugeridas propostas de atividades a desenvolver, colaborativamente, com os 

docentes, as famílias e as escolas e publicados os trabalhos desenvolvidos através da página das BE/AELT 

https://bibliotecasaelt.wixsite.com/site e da rede social Facebook das Bibliotecas Escolares AE Luísa Todi 

https://www.facebook.com/bibliotecasescolaresaelt/  

 

Os recursos disponibilizados salvaguardam os direitos de autor e direitos conexos, sendo recursos de acesso livre.  

 

6. Selecionar os meios tecnológicos 

Para além da interação através da página da BE/AELT e das redes sociais, usaremos os canais de comunicação decididos 

pelo AELT: 

 E-mail; 

 Google Hangouts Reunião 

 Plataforma Escola Virtual 

 Plataforma Aula Digital 

 

7. Cuidar da comunidade escolar 

Através dos canais de comunicação acima indicados, a biblioteca poderá estar em contacto com os alunos, docentes e 

famílias, promovendo a interajuda e apoiando atividades lúdicas e pedagógicas, no sentido de contribuir para o bem-estar da 

comunidade educativa (ex. Cadeirão da Leitura online, Declam’Arte online). 

https://bibliotecasaelt.wixsite.com/site
https://www.facebook.com/bibliotecasescolaresaelt/
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8. Acompanhar e monitorizar 

A BE/AELT estará atenta à documentação e informação que vai sendo publicada sobre este assunto, a 

qual disponibilizará através da ligação “Ensino@Distância”, da sua página 

https://bibliotecasaelt.wixsite.com/site/ensino-distancia 

São definidos indicadores de quantidade e qualidade, que servem de referência para o processo de monitorização 

do trabalho das bibliotecas escolares. 

 Indicadores de quantidade: número de apoios prestados à comunidade educativa (através dos vários canais de comunicação) e 

número de interações na página BE/AELT e Redes Sociais. 

 Indicadores de qualidade: a intencionalidade e contextualização das propostas apresentadas face ao trabalho articulado com os 

docentes e com o programa #estudoemcasa. 

No final do ano letivo, os dados das BE/AELT serão integrados na monitorização das escolas, articulando-se com a equipa de avaliação 

interna, responsável pela monitorização e regulação do processo no AELT. 

 

 

  

           P’ equipa das BE/AELT 

              Clara Mata 

https://bibliotecasaelt.wixsite.com/site/ensino-distancia

