
  

                

Bibliotecas Escolares no Plano de E@D 

Áreas de intervenção 
da Biblioteca Escolar 

 Serviço de Biblioteca:  
- atendimento direto, síncrono e assíncrono a 

docentes, assíncrono a alunos e Encarregados de 
Educação; síncrono 

- disponibilização de tutoriais sobre ferramentas e 
plataformas em uso na escola e apoio à utilização 
das mesmas; 

 

 Apoio ao currículo: desenvolvimento das múltiplas 
literacias – da informação, da leitura, dos media 
(Referencial Aprender com a Biblioteca Escolar); 
 

 Promoção da leitura; 
 

 Curadoria e disponibilização de conteúdos para alunos, 
encarregados de educação e docentes; 
 

 Ocupação lúdico-educativa dos alunos (exemplo: desafios 
em diferentes áreas, concursos). 

 

Público-alvo  Alunos; 
 

 Docentes; 
 

 Pais e encarregados de educação. 
 

Responsáveis  Professoras bibliotecárias: Luísa Silva; Odete Ferreira de 
Almeida; Rosa Maria Silva 

 

Funcionamento  Disponibilização de conteúdos e recursos no blogue das 
bibliotecas do Agrupamento “Em casa…a BE está 
contigo!”, para alunos e encarregados de educação; 
 

 Disponibilização de conteúdos e recursos no blogue “Em 
casa… com a BE online”, para docentes; 
 

 Partilha de livros escolhidos pelos alunos dos diferentes 
níveis de ensino e de leituras realizadas no blogue 
interativo “Eu já li…agora lê tu também!”;  
 

 Disponibilização de conteúdos e recursos na disciplina da 
Biblioteca Escolar na Plataforma Moodle Stuart (Escola 
Secundária Stuart Carvalhais);  

 Disponibilização de conteúdos e recursos no blogue da 
Biblioteca da Escola Secundária Stuart Carvalhais 
“Bibliocultura Stuart Carvalhais”  ; 
 

 Disponibilização de conteúdos e recursos no perfil de 
Facebook da Biblioteca da Escola Secundária Stuart 
Carvalhais  - Becre Stuart ;  

 Atendimento em linha, em períodos letivos  
 

Alunos e encarregados de educação 
Assíncrono (todos os dias, 24/24) 

mailto:https://5bealermais.blogspot.com/
mailto:https://5bealermais.blogspot.com/
https://bemassamaonline.blogspot.com/
https://bemassamaonline.blogspot.com/
mailto:leituras-em-rede.blogspot.com
http://gigastuart.ccems.pt/
http://biblioculturastuartcarvalhais.blogspot.com/
https://www.facebook.com/becre.stuart


- via email – para receção de trabalhos de alunos e 
esclarecimento de dúvidas 
 1.º ciclo – bibliotecaosletrias@gmail.com  
EB Prof. Egas Moniz – bibliotecaisabelalçada@gmail.com 
ESSC – becre.stuartcarvalhais@gmail.com 

( a aguardar um email institucional da RBE) 
- resposta a perguntas frequentes (FAQ) no blogue “Em 
casa… a BE está contigo!” (tempo médio de resposta: 24 a 
48 horas); 
 

Docentes  
Síncrono (exclusivamente através das aplicações Google 
Hangout ou Skype) 
- Pré-Escolar – Prof.ª Rosa Maria Silva - 2.ª feira – 14h30  
- 1º ciclo – Prof.ª Rosa Maria Silva - 4.ª feira – 14h30  
- 2.º ciclo – Prof.ª Odete Almeida - 3.ª feira – 14h30  
- 3.º ciclo – Prof.ª Odete Almeida - 4.ª feira – 11h00 
- 3.º ciclo – Prof.ª Luísa Silva – 4.ªfeira – 11h00 
- Ensino Secundário – Prof.ª Luísa Silva – 6.ªfeira – 11h00 
 

Assíncrono (todos os dias, 24/24) 
          - via email - para receção de trabalhos de alunos e 

esclarecimento de dúvidas 
1.º ciclo – bibliotecaosletrias@gmail.com  
EB Prof. Egas Moniz – bibliotecaisabelalçada@gmail.com 
ESSC – becre.stuartcarvalhais@gmail.com 
( a aguardar um email institucional da RBE) 
- resposta a perguntas frequentes (FAQ) no blogue “Em 
casa… a BE está contigo!” (tempo médio de resposta: 24 a 
48 horas); 

 

Avaliação do serviço de 
Biblioteca Escolar 

 A biblioteca disponibiliza nos blogues um questionário 
(formulário Google) para avaliação do serviço e envio de 
sugestões. 

 

Revisão do documento  O documento será revisto e atualizado sempre que for 
considerado pertinente e em virtude das solicitações e 
sugestões dos utilizadores. 

A construção deste documento teve como base os documentos: 

- Orientações do Plano de E@D do Agrupamento de Escolas de Massamá; 

- Biblioteca Escolar Digital – RBE; 

- A Biblioteca Escolar no Plano de E@D: roteiro para professores bibliotecários – RBE 

 

 

Massamá, 15 de abril de 2020 

 

As professoras bibliotecárias 

Luísa Silva 

Odete Ferreira de Almeida 

Rosa Maria Silva 
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https://www.rbe.mec.pt/np4/np4/?newsId=2532&fileName=biblioteca_digital_v2.pdf
https://www.rbe.mec.pt/np4/np4/?newsId=2546&fileName=A5.pdf

