
Agrupamento de Escolas Gonçalo Nunes 

Biblioteca Escolar  

(E@D)  

Plano de Implementação do Ensino a Distância  

 

A equipa das Bibliotecas Escolares do Agrupamento de Escolas 

Gonçalo Nunes, consciente do papel decisivo das tecnologias digitais e de trabalho a distância, 

fundamental durante este período de confinamento, está a tentar melhorar a sua presença em 

linha, tornando-a o mais estruturada e eficaz possível, recentrando e projetando o seu serviço e 

as suas atividades em função dos novos contextos e procura responder às atuais exigências dos 

seus utilizadores, redirecionando a sua ação para a criação de serviços capazes de apoiar as 

novas formas de trabalho.  

1.Serviço de referência e apoio  

Finalidade  Apoiar as atividades curriculares e formativas. 

Objetivos  Disponibilizar recursos e ferramentas de apoio às atividades letivas; 

 Disponibilizar formação e apoio na utilização de recursos e ferramentas digitais; 

 Disponibilizar apoio e orientação na pesquisa de informação e na seleção de recursos; 

 Promover o desenvolvimento das literacias da leitura, da informação e dos media; 

 Apoiar a realização de atividades livres em articulação com os docentes e as famílias 

Público-alvo  Alunos; 

 Pessoal docente e não docente; 

 Pais e encarregados de educação. 

Responsáveis  Professores bibliotecários: Fátima Macedo e José Oliveira 

Funcionamento  Disponibilização de recursos em linha: 

- https://otecerdasleituras.blogspot.com/ 

- Tutoriais de ferramentas educativas 

- FAQ - Biblioteca Escolar 

 Atendimento em linha: 

 Síncrono 

-  Plataforma Google Meet - segunda a sexta por marcação. 

- Plataforma TeamViwer - segunda a sexta por marcação. 

 Assíncrono 

 Todos os dias (24/24): via email - biblioteca@aegn.pt - para alunos, pessoal docente e 

não docente, pais e encarregados de educação;  

 A biblioteca responde (Faça a sua pergunta sobre serviços ou recursos da biblioteca. 

Responderemos no prazo máximo de 48 horas.) 

 Biblioteca Escolar: agendamento de reunião síncrona 

https://otecerdasleituras.blogspot.com/
https://padlet.com/biblioteca141/tubc3xd30i8cymbz
https://padlet.com/biblioteca141/g724pc98juyb23mx
mailto:biblioteca@aegn.pt
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfay2SEe7bS0ulb_k9UN6cZ5u1Xv20ONWrd02X63mM_ON0quQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXE3rrVlISJIYeFay76JmN4M2UpncdcewEDFlpldtK7m4P7A/viewform?usp=sf_link


Canais de 
comunicação 
da BE 

 Blogue - https://otecerdasleituras.blogspot.com/  

 Facebook - https://www.facebook.com/bibliotecas.goncalonunes  

 Twitter - https://twitter.com/GonaloN49493567   

 Instagram - https://www.instagram.com/bibliotecagnunes/  

 

2. Gestão da biblioteca escolar  

  O que estamos a fazer?

- Continuação da implementação das atividades definidas no Plano Anual de Atividades, adaptando-as 

para o formato online, como é o caso do Concurso Nacional de Leitura, e restantes atividades. 

- Curadoria e disponibilização de conteúdos;  

- Apoio ao currículo (desenvolvimento das diferentes literacias do Referencial Aprender com a 

Biblioteca Escolar);  

− Promoção da leitura (partilha de livros gratuitos online em PDF ou outros formatos, guiões de 

leitura, histórias no blogue da BE e/ou outras, partilha de informação variada ...)  

- Dinamização do Clube de Leitura Online através da Classroom e do Meet. 

- Organizar/ atualizar os vários recursos digitais.  

- Dar a conhecer aos docentes os recursos existentes (para diferentes públicos).  

- Familiarizar os alunos com os recursos organizados.  

- Organizar uma biblioteca com livros digitais e audiolivros (do domínio público ou gratuitos). 

- Atualização constante da presença em linha da biblioteca, manutenção dos espaços que a BE já 

possui na Internet (Blog, Facebook, Instagram, Twitter…). 

- Retificação dos elementos biográficos e indexação dos registos catalogados das bibliotecas escolares 

do 1.º Ciclo (Arcozelo, Vila Boa, António Fogaça e Aldão), para posteriormente imprimir as etiquetas e 

colar nos livros. 

 

Estamos a desenvolver um conjunto organizado de serviços e recursos digitais on-line 

capazes de apoiar com eficácia alunos, docentes, pais e encarregados de educação, nas 

atividades letivas e de enriquecimento curricular que se desenvolvam à distância.  

Os professores bibliotecários responsabilizar-se-ão pela recolha de dados e de evidências 

do trabalho realizado pela biblioteca na adaptação ao E@D, de forma a avaliar a eficácia da sua 

ação e proceder a eventuais reformulações, ou adaptações. 

 

Os professores bibliotecários 

Fátima Macedo e José Oliveira 

Barcelos 17/02/2021 
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