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Bibliotecas Escolares: Plano de apoio ao E@D 

 

Entidades integrantes do Plano E@D do agrupamento de escolas Professor Arménio Lança, em 

www.aepal.pt, as bibliotecas escolares, convictas de que quanto maior e melhor for a articulação entre 

a escola e a comunidade mais profícuo será o sucesso educativo, apoiarão este plano na sua 

consecução, tendo, também sempre no horizonte as orientações da RBE. 

As suas ações estratégicas operacionalizar-se-ão: 

 Na divulgação de diferentes canais de informação/comunicação digitais (Facebook-página 

pessoal da coordenadora das BE´s, Whatsapp, e-mails, contactos telefónicos, plataformas, blogue das 

BE´s em http://janelassaberbe.blogspot.com/, entre outros recursos, pretendendo-se que não se 

acentuem as desigualdades entre os discentes e se mitiguem as assimetrias; 

 Na comunicação, de forma síncrona e/ou assíncrona conforme a preferência, da comunidade 

educativa-agentes educativos, discentes, parceiros, …-de acordo com o horário da professora 

bibliotecária via correio eletrónico (pessoal e institucional), telefone fixo, telemóvel, etc). 

 Na articulação entre a equipa das BE´s, órgãos diretivos e pedagógicos sempre ao serviço do 

currículo potenciando conteúdos, promovendo o ensino-aprendizagem, embora de forma remota;  

 No enriquecimento dos planos semanais dos diferentes ciclos de ensino, bem como do #Estudo 

em casa, disponibilizado na RTP, que através de blocos pedagógicos generalistas de largo espetro 

orienta, complementa o processo ensino-aprendizagem com uma linguagem simples e acessível. Fá-lo-

emos partilhando audiolivros, ebooks, sites, links, aplicações/ferramentas digitais, webinars, tutoriais/ 

guias temáticos e educativos…; 

Em suma, o plano de apoio ao E@D das bibliotecas escolares do agrupamento de escolas de 

Alvalade pretende contribuir para o desenvolvimento mental e físico dos nossos alunos, da nossa 

comunidade educativa partilhando recursos didático-pedagógicos que compreendem conhecimento nas 

áreas de promoção da leitura, da saúde, das tecnologias, da educação ambiental, das artes 

performativas, do património … entre outros. 
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