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Biblioteca Escolar 
Plano de Trabalho - Atuação da Biblioteca Escolar 

no âmbito da Implementação da Modalidade de E@D (ano 

letivo 2020|2021)  

(Tendo como base o Roteiro com os 8 Princípios Orientadores para a Implementação do 
Ensino a Distância (E@D) nas Escolas do Ministério da Educação, as orientações Rede de 

Bibliotecas Escolares e do Agrupamento)  
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                                 Biblioteca Escolar/ Centro de Recursos Educativos  
…………………………………………………………………………………………………….. 

 
NOTA PRÉVIA 

Atendendo às circunstâncias excecionais em que vivemos motivadas pela pandemia 

causada pelo vírus Covid-19 e que levaram à interrupção das atividades letivas presenciais 

nas escolas, é necessário que a Biblioteca Escolar, respondendo às atuais exigências, 

recentre e projete o seu serviço e as suas atividades em função dos novos contextos, de 

forma a dar o seu contributo para o plano de ensino a distância (E@D), a ser elaborado à 

luz de cada contexto e apropriado a cada interveniente da forma mais oportuna e 

adequada. 

No respeito pelas medidas de confinamento social e profissional a que todos estamos 

obrigados, a Biblioteca Escolar continuará a prestar o serviço educativo para que está 

vocacionada, garantindo a todos os seus utilizadores (professores, alunos, assistentes 

operacionais / técnicos, pais e encarregados de educação) o acesso a recursos de apoio à 

concretização das aprendizagens essenciais devidamente planificadas e o desenvolvimento 

das competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, 

alicerçado nos valores e princípios que apresenta.  

 
PLANO E@D 
Chegar aos alunos e respetivas famílias e garantir o sentido da escola, impõe a conceção 

de um plano em que todos se assumam como parceiros. 

Nesta conformidade, o presente plano foi elaborado em torno de cinco áreas de 

intervenção consideradas essenciais.  

 ÁREAS DE INTERVENÇÃO:  

o Atendimento direto (síncrono e assíncrono) a alunos, docentes, assistentes 

operacionais / técnicos e encarregados de educação; 

o Promoção da leitura;  

o Apoio ao currículo (desenvolvimento das diferentes literacias);  

o Curadoria e disponibilização de conteúdos;  

o Ocupação lúdico-educativa dos alunos. 
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Estas áreas pretendem espelhar o apoio a desenvolver no atual contexto, conceder 

interajuda, colaboração e responder, em tempo útil, às solicitações dos seus utilizadores. 

No que respeita aos canais de comunicação com os professores, alunos assistentes 

operacionais/técnicos, pais e encarregados de educação, está articulado com as decisões 

tomadas pelo Agrupamento. 

 CANAIS DE COMUNICAÇÃO 

o Página da Biblioteca Escolar ( https://www.facebook.com/BibliotecaEscolarAEPAS/ ) 

o Página do Agrupamento ( www.aepas.org)  

o Correio institucional ( biblioteca.escolar@aepas.org)  

o Instagram (be.cre.aepas) 

o Classroom 

Além das divulgações feitas na página da biblioteca, instagram e via correio eletrónico foi 

criada uma Classroom (todos os professores e alunos terão acesso) onde serão publicados 

recursos/materiais de apoio ao desenvolvimento das várias literacias, promoção da 

leitura, tutoriais, bem como propostas/sugestões lúdico-educativas. 

 

Relativamente ao atendimento direto será feito de forma síncrona e assíncrona com 

professores, alunos, assistentes operacionais/técnicos, pais e encarregados de educação. 

Tem por objetivo trabalhar em parceria com os docentes e apoiar os restantes utilizadores 

no trabalho a desenvolver. Trata-se de um horário fixo, no entanto, também, flexível e 

ajustável às necessidades. 

Dado que muitos dos utilizadores da BE preferem livro físico ao digital, está contemplada, 

uma vez por semana, a abertura da Biblioteca da escola sede, respeitando as medidas de 

restrição, para requisição domiciliária. 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/BibliotecaEscolarAEPAS/
http://www.aepas.org/
mailto:biblioteca.escolar@aepas.org
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ATENDIMENTO DIRETO 

Atendimento síncrono Atendimento assíncrono 

 
Docentes 

Assistentes 
operacionais / 

Técnicos 

Alunos  
Encarregados 
de educação 

 
Docentes 

Assistentes 
operacionais / 

Técnicos 

Alunos  
Encarregados de 

educação 

Horário 

3.ª feira 
14:30 às 15:30 

3.ª feira 
14:30 às 15:30 

4.ª feira  
14:30 às 15:30 

 

 
Diariamente* 

 

 
Diariamente*  

 

 
Diariamente*  

 

Meio de comunicação 

 Classroom 
(videoconferência) 
 

Classroom 
(videoconferência) 
 

Classroom 
(videoconferência) 

e-mail institucional 
da biblioteca escolar 
biblioteca.escolar@aepas.org 

e-mail institucional 
da biblioteca escolar 
biblioteca.escolar@aepas.org 

e-mail institucional 
da biblioteca escolar 
biblioteca.escolar@aepas.org 

Requisição Domiciliária 

Horário: 4.ª-feira: 
              - 09h.30m às 10h.30m 

              - 16h.30m às 17h.30m 

Nota: *As informações serão dadas em tempo útil. 

 

O presente plano de trabalho, elaborado pela equipa da Biblioteca Escolar, tem como 

princípios contribuir para a promoção da ligação da escola à comunidade educativa, assim como 

o bem-estar dos seus utilizadores. 

 

Janeiro, 2021 
Equipa da Biblioteca Escolar 
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