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As Bibliotecas Escolares do Agrupamento de Escolas Lima de Freitas (BELF),
com o objetivo de garantir que todas as crianças e todos os alunos continuam
a aprender no presente contexto, 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
2. Comunicar em rede
3. Decidir o modelo de E@D
4. Colaborar e articular
5. Metodologias de ensino
6. Selecionar os meios tecnológicos
7. Cuidar da comunidade escolar
8. Acompanhar e monitorizar

1. Mobilizar para a mudança
As Bibliotecas Escolares Lima de Freitas (BELF)
▪
▪

participam na elaboração do Plano E@D do Agrupamento;
elaboram um plano de E@D das BE no qual
→
definem um horário de apoio diário destinado a toda a comunidade
educativa para questões emergentes (apoio pedagógico e tecnológico)
→
apoiam o currículo e desenvolvem as diferentes literacias;
→
promovem a leitura em formato digital.
→
disponibilizam recursos, instrumentos e serviços de curadoria.
→
propõem atividades lúdico-educativas com as famílias.
→
asseguram a continuidade de projetos adaptados ao contexto
online.

2. Comunicar em rede
As BELF integram-se no circuito de informação do Agrupamento, através de:
email institucional das professoras bibliotecárias para comunicação com
toda a comunidade educativa;
▪ através dos canais digitais de que as BE dispõem:
Facebook
https://www.facebook.com/Biblioteca-Lima-de-Freitas218024101603459;
Blogue “Três em Um” http://belimadefreitas.blogspot.com/;
Instagram https://www.instagram.com/belimafreitas/?hl=pt;
Bibliotecas do Lima https://bibliotecaslimafre.wixsite.com/website
(em construção);
▪ equipa BE na plataforma Teams;
▪ página do Agrupamento de Escolas Lima de Freitas.
▪

3. Modelo de E@D
As BELF criaram um sistema de Serviço de Referência com um horário diário de
atendimento síncrono online (destinado a toda a comunidade educativa),
divulgado através da página do Agrupamento e nos diferentes canais digitais
das BELF, bem como através de email institucional usado para comunicação
entre professoras bibliotecárias e restantes docentes.
As professoras bibliotecárias estarão disponíveis para apoio a toda a
comunidade educativa, nos períodos da manhã, entre as 10h00 e as 12h00,
através de marcação prévia.

4. Colaborar e articular
As BELF promovem o contacto e colaboração com os colegas:
▪

acompanhando-os nas solicitações recebidas;

▪

promovendo um serviço de curadoria;

▪

disseminando boas práticas;

▪

divulgando sítios e ferramentas de interesse para o trabalho online.

▪

disponibilizando recursos nas várias áreas de ensino, através dos vários
canais digitais BELF;

▪

fazendo sessões de capacitação digital em ferramentas diversas;

▪

criando a página Bibliotecas do Lima com a colaboração dos docentes
dos vários departamentos (que se encontram a fazer uma recolha dos
mais diversos conteúdos de interesse para as suas áreas de ensino (a
integrar na mesma), de modo a fazer nascer um repositório online para
hoje e para o futuro.

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, as BELF centrarão o seu trabalho:
▪

na criação de novos recursos e na divulgação de outros de interesse
geral;

▪

na continuidade e adaptação de projetos em curso ao contexto online;

▪

na divulgação/disponibilização de livros digitais.

▪

na criação de um conjunto de propostas lúdico-educativas – hora do
conto em linha; jogos; encontros, entre outros que venham a ser
possíveis.

6. Selecionar os meios tecnológicos
As BELF privilegiarão o uso da plataforma Microsoft Teams adotada para o
ensino à distância no Agrupamento e:

▪

divulgarão a informação constante da página de Apoio às escolas da DGE
https://apoioescolas.dge.mec.pt/node/640

▪

disponibilizarão nos seus canais digitais informação/tutoriais sobre as
ferramentas e plataforma em uso no Agrupamento e apoio à utilização
das mesmas.

▪

Realizarão sessões de capacitação digital para alunos, docentes e
encarregados de educação.

7. Cuidar da comunidade escolar
As BELF criarão um espaço informativo nos seus canais digitais, os quais
divulgarão por vários meios, por forma a manter-se em contacto com os alunos,
docentes e famílias.
▪

Criarão um espaço nos seus canais digitais “Saúde e Cuidados – Precisas
de ajuda”, através do qual os alunos e suas famílias poderão aceder a
um conjunto de serviços de apoio das mais diversas entidades.

▪

Articularão com a Coordenadora do Projeto de Educação para a Saúde do
Agrupamento Lima de Freitas.

▪

Sempre que possível, lançarão atividades lúdicas em linha, a par da hora
do conto em linha.

▪

Dinamizarão o Clube de Leitura a distância “Livros que dão que falar”,
através da plataforma Teams.

8. Acompanhar e monitorizar
As BELF procurarão estar em permanente atualização, pesquisando e
divulgando a documentação e a informação que vão ficando disponíveis e
integrá-la-ão nos seus canais digitais – sobretudo no site em construção
Bibliotecas do Lima.
As BELF monitorizarão o seu trabalho em linha, com base nos seguintes
indicadores de quantidade e qualidade:
Número de apoios prestados à comunidade educativa
Número de visitas/interações nas Redes Sociais e visitas ao
Quantidade

site Bibliotecas do Lima

Número

de

projetos

continuados/concluídos

em

linha

(iniciados presencialmente)
Qualidade

Inquérito de satisfação à comunidade educativa – no final do
ano letivo.
A coordenadora das BELF,
Salomé Raposo

