
 

 

 Plano de Ação E@D   

Durante o período em que vigoram medidas de contenção que obrigam ao 

encerramento dos estabelecimentos de ensino do AE Pe. Bartolomeu de Gusmão, as 

Bibliotecas mantêm o propósito geral de apoiar a comunidade educativa e de promover 

a leitura e as literacias, apostando na presença online, na estimulação da leitura em 

contextos diversos e na exploração de páginas web, ferramentas digitais e apps que 

facilitem e enriqueçam o processo de ensino-aprendizagem a distância e a ocupação dos 

tempos de lazer.  

Para tal, estabeleceram as seguintes medidas: 

1. Criação de um site/blogue para divulgação da ação das bibliotecas e que incluirá, 

entre outros, os seguintes itens: 

 notícias e divulgação de trabalhos e recursos criados por alunos e 

professores; 

 recomendações de leitura, feitas pelas professoras bibliotecárias e por 

outros elementos da comunidade educativa, nomeadamente alunos 

(blogue «Eu também conto!») e seleção de ligações úteis para páginas web 

relevantes;  

  sugestões de atividades de leitura ou passatempos com ou sem recurso a 

ferramentas digitais;  

 seleção e descrição de recursos digitais organizados de acordo com as 

diferentes áreas do conhecimento e com as literacias da informação e dos 

media, com indicação do nível de escolaridade-alvo; sugestões de 

atividades; 

 listagem e breve descrição de ferramentas web generalistas úteis aos 

docentes, com tutoriais se possível; seleção de ligações úteis com mais 

sugestões. 

2. Implementação de um serviço de referência e apoio online para recomendações de 

leitura, orientação em pesquisas de informação e escolha e utilização de ferramentas 

digitais com fins didáticos, nas seguintes modalidades:  

 de forma assíncrona, para a comunidade educativa em geral, através do 

preenchimento de formulário (no site) ou por endereço eletrónico, sendo a 

resposta dada no prazo máximo de 48h; 
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  de forma síncrona, para professores do Agrupamento, por videoconferência ou 

chat (Google Meet, Google Chat ou Google Hangouts) em sessões individuais 

combinadas previamente com os docentes ou em sessões coletivas destinadas 

à exploração de ferramentas específicas, sessões estas agendadas consoante as 

necessidades sentidas (calendarização divulgada no site);  

 

3. Promoção da leitura junto dos alunos do Pré-Escolar e em articulação com o 

Departamento do Pré-Escolar, com leitura de histórias em suporte vídeo e envio para 

todos os encarregados de educação das crianças da EPE.  

 

4. Aconselhamento e sugestões de livros/histórias em articulação com os docentes do 

pré-escolar e 1ºciclo, tendo como base o plano de atividades e o currículo a desenvolver 

neste período. 

 

 

 

 

 

Agrupamento de Escolas Padre Bartolomeu de Gusmão, 7 de maio de 2020, 

 

As professoras bibliotecárias, 

   

Eduarda Ornellas 

Margarida Costa 

 


