Biblioteca Escolar no plano de E@D (Ensino a Distância)
Biblioteca Escolar – Serviço de Apoio
Finalidade

Tipo de apoio
disponibilizado
pela biblioteca



Apoiar as atividades curriculares e formativas.



Disponibilização de recursos e ferramentas de apoio às atividades letivas;
Formação e apoio na utilização de recursos e ferramentas digitais;
Apoio e orientação na pesquisa de informação e na seleção de recursos;
Promoção do desenvolvimento das literacias da leitura, da informação e dos
media;
Apoio a realização de atividades livres em articulação com os docentes e as
famílias;
Ocupação lúdico-educativa dos alunos;
Atendimento direto (síncrono e assíncrono) a alunos, docentes e encarregados de
educação.








Público-alvo



Responsáveis



Serviço de
atendimento à
comunidade
educativa



Alunos;
 Docentes;
 Pais e Encarregados de Educação.
Professoras Bibliotecárias e Equipa da Biblioteca Escolar.

Assíncrono
Todos os dias (24/24):
- via email – eb.mb@bibliotecasescolares.pt - para alunos, docentes e
encarregados de educação, destinado à comunicação com a comunidade
educativa e ao esclarecimento de dúvidas sobre recursos e ferramentas;
- via facebook da Biblioteca Escolar (messenger) – aceder em facebook
Biblioteca Moimenta da Beira;
- tempo médio de resposta às dúvidas/solicitações: 24 horas.

 Síncrono:
- Exclusivamente em dias úteis, das 10 às 11 horas, para encarregados de
educação, através da aplicação Google reunião (videoconferência), com código
de acesso, facultado após marcação feita no formulário disponível em
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewe78BWbkoJjFJDr6CJ0bGoOrDTja
YKXbDCVqkfqLyTsgzkw/viewform;
- Exclusivamente em dias úteis, das 11 às 12 horas, para alunos e docentes do
Agrupamento, através da aplicação Google reunião (videoconferência), com
código de acesso, facultado após marcação feita no formulário disponível em
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewe78BWbkoJjFJDr6CJ0bGoOrDTja
YKXbDCVqkfqLyTsgzkw/viewform;

Recursos

 Disponibilização de recursos em linha, no sítio web da biblioteca:
http://escolasmoimenta.pt/biblioteca/

Atividades a
decorrer no 3º
período

 Comemoração do Dia Internacional do Livro (23 de abril)
 Comemoração do Dia da Mãe (3 de maio)
 Desafio do mês (questionário / leitura digital/ reconto)
 Cantinho dos números: desafio de Matemática – alunos do 2º ciclo
 Autor do mês (abril / maio / junho)

Divulgação das
atividades da
Biblioteca

 página facebook Biblioteca Moimenta da Beira;
 sítio web da biblioteca: http://escolasmoimenta.pt/biblioteca/

Moimenta da Beira 20/04/2020

A Coordenadora da Biblioteca Escolar,
Cristina Proença

