BIBLIOTECA ESCOLAR EM TEMPOS DE CONFINAMENTO E E@D

PLANO DE AÇÃO
Fevereiro de 2021

As professoras Bibliotecárias: Eulália Nunes e Maria Arminda Ramos

Preâmbulo

Num quadro de alteração substancial da vida social, com fortes implicações no quotidiano da escola, colocada perante a necessidade de repensar, num tempo célere,
novas formas e metodologias de trabalho, a Biblioteca Escolar procura centrar e projetar o seu serviço e as suas atividades em função dos novos contextos de E@D.
Assim, visando responder às atuais exigências dos seus utilizadores, a Biblioteca Escolar redireciona a sua ação para a criação de serviços de apoio às novas formas de
trabalho, disponibilizando um conjunto de serviços em linha, capazes de auxiliar com
eficácia as atividades letivas, que se desenvolvem à/a distância, e, em paralelo, adapta o seu plano de atividades para que a sua ação no domínio do apoio à leitura, às literacias e às atividades de caráter livre, se processe com normalidade.
Neste sentido, as Bibliotecas Escolares do Agrupamento de Escolas de Arganil irão
implementar um conjunto de procedimentos e iniciativas com vista a apoiar com eficácia a atividade dos alunos e dos professores.
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01 Serviço de referência e apoio
•

As bibliotecas escolares continuarão a fazer o empréstimo de fundo documental, através de requisição no Catálogo Concelhio, disponível em https://bibliotecas.cm-arganil.pt/, podendo os livros ser levantados na BMA ou na BE.

•

Poderá haver atendimento direto e presencial na BE, à 4ª feira, durante a manhã, mediante marcação feita por email para a comunidade educativa. Para a ESA: egnunes@esarganil.pt e para a EB Nº 1 de Arganil: acramos@esarganil.pt.

•

As professoras bibliotecárias prestarão serviço de atendimento em linha para apoio e
orientação às atividades de pesquisa da informação e de seleção de recursos documentais durante 2 horas diárias, das 9:30 às 11:30 através da plataforma Teams. O contacto
será feito por chamada, na hora.

02 atividades e recursos
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Currículo, literacias e aprendizagem
As professoras bibliotecárias prestarão apoio ao currículo/dinamização de atividades de
leitura e escrita nos seguintes moldes:
•

Dinamização do Mês dos Afetos em parceria com o PES e com o SPO (Vide
https://padlet.com/bepesparceiros/t1x9q8cq101b6jrw);

•

Dinamização do Programa A Rádio no Ar com a Biblioteca Escolar e o Pré-escolar (Referencial Aprender com a Biblioteca Escolar), em colaboração com o Pré-Escolar e a Rádio Clube de Arganil;

•

Dinamização do Clube de Leitura e Escrita "Ler é Fixe… até online", às quartas-feiras à
tarde - 14.00H-15.00H -, direcionado para o 5º Ano, visando as obras da Educação Literária, recomendadas pelo programa/Metas/PNL. Será criada uma disciplina no Teams,
com inclusão dos interessados (Referencial Aprender com a Biblioteca Escolar);

Leitura e literacia
Serão dinamizadas as seguintes atividades:
•

Dinamização do CNL, com aplicação dos guiões online;

•

Possibilidade

de

continuar

o

projeto

Leituras

em

Jogo,

disponível

em

https://padlet.com/Minda_Rui/dyli0q529txtw7aj, mediante indicação dos docentes interessados;
•

Dinamização semanal (5.ª feira – 10:30-11:00), online, da Hora do conto para as 10 crianças do pré-escolar, que se encontram na escola de acolhimento – EB1 de Arganil, pe-
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la PB.

03 Gestão da biblioteca escolar
• Continuação da curadoria e disponibilização de conteúdos na página das BE;
• Publicação de recursos criados pelos docentes, procurando desta forma dinamizar uma
comunidade de partilha virtual;
• Elaboração de tutoriais sobre ferramentas úteis ao E@D.

