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Apoio Síncrono da Equipa da
Biblioteca Escolar:
Professores: 15h00 as 16h00
Alunos e Enc. Educação: 16h00 as 17h00

BE Vergílio Ferreira (ESAAG): biblioteca_aa@aeaag.pt
BE D. Sancho I (Escola Santa Clara) santabib@gmail.com
BE 1º Ciclo (6 escolas do 1º Ciclo) monicamartins@aeaag.pt

Apoio assíncrono:
Blog: https://beaeaug.blogspot.com ou
http://blogueexpressao.blogspot.com
FacebooK: https://www.facebook.com/BibliotecaAEAAG
Moodle: Bibliotecas Escolares

#BIBLIOTECASEMPRECONTIGO

Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque
PLANO BE-AEAAG@DISTÂNCIA 2019/20

“Estamos On”

Certos de que a biblioteca deve integrar o circuito da informação da escola, criar e
divulgar canais para comunicar com docentes, alunos e comunidade, realizam as
Bibliotecas Escolares do Agrupamento um Plano de Apoio das Bibliotecas ao Ensino à
Distância, que tem o nome de PLANO BE-AEAAG@DISTÂNCIA 2019/20.
LINHAS DE ATUAÇÃO
-

Apoiar professores, alunos e encarregados de educação na procura e
construção de informação útil para a aprendizagem

-

Continuar a desenvolver à distância as literacias da leitura, dos media e da
informação

ESTRATÉGIAS
1) Assegurar um espaço de contacto permanente por email a alunos e
professores, tendo também um tempo de atendimento diário:
-

das 15 às 16 horas para professores

-

das 16 às 17 horas para alunos

2) Promover um espaço de agregação de conteúdos, recursos, guiões, tutoriais,
etc. através dos sites, plataformas, blogues e emails das BE (ver abaixo)
3) Promover atividades regulares de ligação aos alunos e promoção das literacias
e assinalar as datas importantes.
4) Criar nos blogues um espaço de divulgação das notícias das turmas e dos
trabalhos dos alunos.
5) Assegurar, eventualmente, no caso do 11º e 12º anos, serviços de atendimento
presencial na BE da ESAAG, se as condições o permitirem.

COMUNICAÇÃO
As BE comunicam com a comunidade educativa através dos seguintes meios:
-

Blogue das Bibliotecas Escolares LER É SABER e Blogue EXPRESSÃO,
que tem sido parceiro na partilha de informação.

-

Plataforma Moodle, através das disciplinas criadas nas páginas das Bibliotecas
de Santa Clara e Afonso de Albuquerque.

-

Página do Facebook Bibliotecas AEAAG e Página Jornal EXPRESSÃO
Correio eletrónico (para emails, chats e videoconferência):

-

BE Vergílio Ferreira (ESAAG): biblioteca_aa@aeaag.pt

-

BE D. Sancho I (Escola Santa Clara) santabib@gmail.com

-

BE 1º Ciclo (6 escolas do 1º Ciclo) monicamartins@aeaag.pt

