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Mobilizar para a mudança 

● Estratégias de gestão e liderança: o processo será desenvolvido pela professora 

bibliotecária, coadjuvada por toda a equipa da BE. 

● Circuito de comunicação: preferencialmente email da Biblioteca e suas redes sociais. 

● Modelo de ensino à distância: modelo assíncrono; atendimento síncrono mediante 

pedido prévio. 

● Plano de monitorização e avaliação: ver ponto 8.  

● Mobilização de parceiros: 

o A Biblioteca Municipal está encerrada; rotativamente tem um funcionário que 

atende os leitores por marcação via endereço eletrónico. 

o CMA - apoia os alunos sem acesso à rede.  

● Papel das lideranças intermédias: os DT devem comunicar à equipa da BE, qual o apoio 

que pretendem da BE para o trabalho com os alunos. 

● Equipa de apoio: é constituída pelos elementos que fazem parte da equipa da BE. 

● Áreas de intervenção da Biblioteca: 

o Atendimento presencial: a BE tem um endereço eletrónico 

biblioteca@aearraiolos.net, que será divulgado por toda a comunidade e através 

do qual estaremos contactáveis 24/24. (A pessoa interessada deverá entrar em 

contacto com a equipa por essa via, e será combinado um dia e hora 

(preferencialmente à 3ªf e à 5ªf, durante a manhã) para se encontrarem e 

proceder ao empréstimo do documento. 

o Atendimento/Serviços que pode prestar em E@D:  

▪ A BE divulga livros em PDF, leituras de livros para diferentes idades: no 

Facebook https://www.facebook.com/Bibliotecas-do-Agrupamento-de-

Escolas-de-Arraiolos-1548894905347030/?ref=bookmarks, no blogue 

http://biblioblogarraiolos.blogspot.com/, no correio eletrónico 

biblioteca@aearraiolos.net 

▪ Os projetos que estavam a ser desenvolvidos devem ser mantidos 

sempre que possível: os colegas poderão continuar a pedir que os alunos 

leiam 10 minutos por dia; ao nível da corrupção os alunos do 2º ciclo 

poderão produzir os slogans…; À roda da Caravela, os alunos poderão 

escrever textos coletivos que possam ir rodando entre eles…; no Clube 

de cinema, envio links de filmes, etc.. Livro do mês, Desafio National 

Geographic. 

▪ Atendimento virtual (síncrono e assíncrono) a alunos, docentes e 

encarregados de educação no email, facebook, ou outro meio 

previamente estabelecido entre as partes; 

▪ Apoio ao currículo: desenvolvimento das diferentes literacias AcBE (p.e. 

a Literacia estatística: enviada atividade para os alunos produzirem 

frases sobre gráficos relacionados com a pandemia; está planeado o 

mailto:biblioteca@aearraiolos.net
https://www.facebook.com/Bibliotecas-do-Agrupamento-de-Escolas-de-Arraiolos-1548894905347030/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/Bibliotecas-do-Agrupamento-de-Escolas-de-Arraiolos-1548894905347030/?ref=bookmarks
http://biblioblogarraiolos.blogspot.com/
mailto:biblioteca@aearraiolo.net
mailto:biblioteca@aearraiolo.net
mailto:biblioteca@aearraiolo.net


envio de propostas de atividades interdisciplinares no âmbito das 

literacias, etc.); 

▪ Promoção diária da leitura (email e redes sociais) 

▪ Curadoria e disponibilização de conteúdos; 

▪ Ocupação lúdico-educativa dos alunos; 

▪ Disponibilização para empréstimo de algum equipamento (tablets). 

 

 

 

Comunicar em rede 

● Estratégia de comunicação:  
○ a comunicação far-se-á principalmente via email e redes sociais  
○ Adequação das mensagens aos destinatários, através da criação de uma lista 

de distribuição: alunos por ciclo, professores, encarregados de educação, não 
docentes, etc. 

● Atividade da Biblioteca será divulgada através dos canais referidos anteriormente - 
email da biblioteca, blogue, Facebook, bem como 
http://redebibliotecas.municipioarraiolos.pt/ 

● Envolver a equipa, na manutenção de uma resposta ativa na comunicação. Os 
elementos que não tenham problemas crónicos de saúde serão envolvidos nos 
contactos aos leitores. Os restantes darão o seu contributo online como já estão a fazer 
através da elaboração de atividades divulgadas nos canais já referidos. 

● Mensagens adequadas ao momento, às necessidades e aos destinatários: alunos, 
docentes. 

● Os encarregados de educação contactam-nos através do email da BE. 
 

 

 

 

Decidir o modelo Ensino @ Distância 
● Mancha/carga horária dos alunos: definida pela Direção de acordo com programação 

da telescola no ensino básico; horário definido no início do ano letivo para o ensino 
secundário.  

● Conselhos de Turma/Equipas Pedagógicas: definem o plano de trabalho dos alunos, 
equacionam o trabalho síncrono/ assíncrono, articulam os tempos entre tarefas e o 
tempo de realização das mesmas; preveem a flexibilidade temporal, os diferentes 
ritmos de aprendizagem. 

● Mancha horária flexível para trabalhar em parceria com os docentes na preparação e 
implementação de atividades: estamos sempre disponíveis (canal de comunicação 
permanente via correio eletrónico) para trabalhar com os colegas (o que acontece com 
todos os que nos procuram e com aqueles a quem solicitamos apoio no 
desenvolvimento de projetos). 

● Atendimento (ver ponto 1) 
 

 

 

 

Colaborar e articular 

● Promover a colaboração entre docentes. 
● Manter contacto com os colegas, acompanhando-os tanto nas dificuldades (para poder 

ajudar), como nas boas práticas (para poder disseminar); 
Webpage, Blogue e Facebook: espaços virtuais existentes para partilha de recursos 
criados pelos docentes da escola, valorizando-os e incentivando a sua utilização. 
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Metodologias de ensino 

● Adotar metodologias apelativas e mobilizadoras, promovendo o papel ativo dos alunos 
nas aprendizagens. 

● Fomentar o desenvolvimento de áreas de competências do Perfil dos alunos à saída da 
escolaridade obrigatória. 

● Desenvolver, em parceria com os docentes, atividades/projetos que contribuam para o 
desenvolvimento de competências. 

● Disponibilizar propostas lúdico-educativas, livros digitais, criando atividades 
motivadoras para a leitura. 

 

 

 

Selecionar os meios tecnológicos 

● Meios tecnológicos/plataformas utilizadas: ver ponto 2. 
● Disponibilizar, num dos canais de difusão, informação/tutoriais sobre as ferramentas e 

plataformas em uso na escola e oferecer apoio à utilização das mesmas. (Os Dt têm 
enviado informações com vídeos sobre a utilização das plataformas ) 

● Aprofundar o conhecimento das plataformas e ferramentas mais usadas pelos alunos e 
docentes da escola (contar com o apoio da RBE/ Coordenador Interconcelhio); 

● Acompanhar os roteiros de plataformas publicados pelo ME, seguintes 
links:https://apoioescolas.dge.mec.pt/node/640;   
https://apoioescolas.dge.mec.pt/node/763 
https://www.seguranet.pt/pt/estudo-em-casa-recomendacoes-de-seguranca 

 
 

 

 

Cuidar da comunidade escolar 
● Desenvolver atividades de pertença à turma, convidando-os a divulgar notícias das 

turmas e de trabalhos dos alunos nas plataformas digitais da Biblioteca. 
● Promover o bem-estar emocional, confiança face à escola e prevenir o isolamento de 

alunos. 
● Promover a interajuda entre alunos. 
● Possibilidade de dar apoio síncrono a alunos com necessidades específicas (ver ponto 

1); 
● Promover atividades lúdico-educativas abertas a toda a comunidade (hora do conto em 

linha, desafios, concursos…). 
 

 

 

Acompanhar e monitorizar 

● A equipa de monitorização está criada embora com os constrangimentos do momento, 
por haver elementos no chamado grupo de risco (será tudo feito on-line). 

● Estar atento à documentação que vai ser publicada sobre este assunto, 
nomeadamente sobre os indicadores de qualidade e quantidade. 

● Momentos de recolha de informação: 15 maio e 25 junho, através de inquérito on-line. 
● Indicadores de qualidade e quantidade selecionados (Alunos, EE e Docentes): 

○ grau de satisfação, qualidade de feedback dado pela BE. 
○ nº de propostas de trabalho enviadas, nº de solicitações recebidas 

● Recolher evidências do trabalho realizado pela biblioteca na adaptação ao E@D(ver as 
publicações feitas desde 13 de março, mails enviado a partir do mail da biblioteca, 
emails recebidos, disponibilização de meios tecnológicos de E@D; apoio ao 
desenvolvimento de competências digitais de professores e de alunos; desenvolvimento 
de mecanismos de apoio, dirigidos aos alunos sem computador e ligação à internet em 
casa, etc.). 
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