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PLANO DE AÇAO DA BILBIOTECA ESCOLAR NO E@D 

1. Introdução 

Neste novo contexto de ensino a distância, as Bibliotecas Escolares do Agrupamento, pretendem 

recentrar e projetar o seu serviço e as suas atividades, de acordo com as recomendações da Rede 

de Bibliotecas Escolares, para melhor responder às atuais exigências dos seus utilizadores, 

redirecionando a sua ação para a criação de serviços capazes de apoiar as novas formas de trabalho. 

O plano da Biblioteca E@D cumpre comos princípios para a implementação do ensino a distância 

(E@D) nas escolas, em concordância com o plano E@D do Agrupamento de Escolas D. António 

Ferreira Gomes - Penafiel e com as orientações propostas pela Rede de Bibliotecas Escolares (RBE) 

nos documentos publicados: a 23 de março de 2020, o documento Biblioteca escolar digital e a 08 

de abril de 2020, A Biblioteca Escolar no Plano de E@D – Roteiro para professores bibliotecários . 

2. Gestão e liderança 

Todo o processo de gestão e liderança do E@D da Biblioteca é feito pelos professores bibliotecários   

em parceria com todos os atores da escola: a Direção, Conselho Pedagógico, Diretores de Turma, 

SPO, EMAI e todos os professores das diferentes disciplinas. 

3. Áreas de intervenção 

De modo a responder às exigências dos seus utilizadores irá desenvolver um conjunto de 

procedimentos e iniciativas com vista a apoiar com eficácia a atividade dos alunos e dos professores 

no: 

• Apoio Currículo, literacias e aprendizagem; 

• Promoção da leitura e literacia 

• Curadoria e disponibilização de conteúdos/tutoriais; 

• Ocupação lúdico-educativa dos alunos. 

4. Circuito de comunicação 

De acordo com a estratégia de comunicação implementada pelo Agrupamento, os canais de 

comunicação da Biblioteca Escolar com alunos, professores e encarregados de educação são: e-

mail da biblioteca (be.dafg@eb23penafiel1.pt), Edmodo (sujeito a inscrição para aceder à 

Biblioteca Escolar – código: v4mc82) e o Facebook do Agrupamento. 

 

https://www.rbe.mec.pt/np4/np4/?newsId=2532&fileName=biblioteca_digital_v2.pdf
https://www.rbe.mec.pt/np4/np4/?newsId=2546&fileName=A5.pdf
mailto:be.dafg@eb23penafiel1.pt
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5. Serviço de referência e apoio/funcionamento 

O funcionamento da Biblioteca dispõe de: 

• Uma mancha horária flexível para os professores bibliotecários, trabalharem na preparação, 

implementação e divulgação dos recursos e atividades.  

• Um horário de atendimento síncrono/assíncrono, destinado a alunos e Encarregados de 

Educação, através do Edmodo (mensagens) e se necessário na Zoom (a combinar no apoio 

assíncrono no Edmodo). 

• Um horário de atendimento síncrono, destinado a professores, através da Edmodo / Zoom (a 

combinar no apoio assíncrono no Edmodo). 

• Uma mancha horária flexível de atendimento assíncrono destinado a professores, alunos e 

encarregados de educação, através do e-mail da biblioteca (be.dafg@eb23penafiel1.pt) e 

do Edmodo (mensagens/comentários). 

HORÁRIO BIBLIOTECA 

Hora Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

09h15 – 10h15  
  

Atendimento Geral  
Assíncrono 

Atendimento Geral 
Assíncrono 

10h15 – 11h05 Reunião de 
professores 

bibliotecários 
síncrona e/ou 

assíncrona 

Atendimento Geral  
Assíncrono 

Síncrono 11h05 – 12h05 
Atendimento Geral  

Assíncrono 
 

12.05 – 12.55      

Almoço 

13h40 – 14h30      

14h30 –15h20 
Atendimento Geral  

Assíncrono 

Atendimento Geral  
Assíncrono 

Síncrono (quinzenal) 

Atendimento Geral  
Assíncrono 

Síncrono (quinzenal) 

Atendimento Geral  
Assíncrono 

Síncrono (quinzenal) 

 

15h30 –16h20 
Atendimento Geral  

Assíncrono  

Atendimento Geral  
Assíncrono 

Síncrono (quinzenal) 

Atendimento Geral  
Assíncrono 

Síncrono 

Atendimento Geral  
Assíncrono 

Síncrono  

 

16h30 –17h20 
Atendimento Geral  

Assíncrono 
Síncrono (quinzenal) 

Atendimento Geral  
Assíncrono 

Síncrono (quinzenal) 
  

 

 

6. Aplicação deste plano: 

Este plano, a aplicar durante a vigência do E@D, poderá sofrer alterações de acordo com as 

necessidades de adaptação face à sua utilização ao longo do tempo. 

A Equipa da BE 
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