
 

 
 

Bibliotecas Escolares – 2019/2020 

 

 

Bibliotecas Escolares do AESC no E@D 
 

Finalidade  Apoiar as atividades curriculares e formativas. 

Objetivos  Disponibilizar recursos e ferramentas de apoio às atividades letivas; 

 Disponibilizar formação e apoio na utilização de recursos e ferramentas digitais; 

 Disponibilizar apoio e orientação na pesquisa de informação e na seleção de recursos; 

 Promover o desenvolvimento das literacias da leitura, da informação e dos media; 

 Apoiar a realização de atividades livres em articulação com os docentes e as famílias. 

Público-alvo  Alunos; 

 Pessoal docente e não docente; 

 Pais e encarregados de educação. 

Responsáveis  Professoras bibliotecárias: Mariana Vera e Catarina Fernandes 

 Curadoria de conteúdos: Mª dos Anjos Polícia 

Atendimento 

(para alunos, pessoal 

docente e não 

docente, pais e 

encarregados de 

educação) 

 Síncrono – via videoconferência Cisco Webex 

 2ª feira, das 16 às 17 h (Mediateca) 

 4ª feira, das 16 às 17 h (BEFAV)  

 

 Assíncrono 

 via email (mediateca@aesc.edu.pt / bib.fav@aesc.edu.pt) 

 resposta a perguntas frequentes (FAQ) no sítio web das bibliotecas 

Apoio ao currículo  Sítio web das bibliotecas 

(desenvolvimento das diferentes literacias AcBE) 

Promoção da leitura  Sítio web das bibliotecas 

 Facebook das bibliotecas 

Curadoria e 

disponibilização de 

conteúdos 

 Sítio web das bibliotecas 

 Facebook das bibliotecas 

 Blogue AESC-Tec (Curadoria de Conteúdos Educativos Digitais) 

 Facebook Professores AESC-Tec 

 Google Drive da Equipa de Apoio E@D (exclusivo para docentes) 

Ocupação lúdico-

educativa dos alunos 

 Sítio web das bibliotecas 

 Facebook das bibliotecas 

Avaliação do serviço  As bibliotecas disponibilizam no seu sítio web um formulário para avaliação do serviço 

e envio de sugestões. 

Revisão do 

documento 

 O documento será revisto e atualizado sempre que for considerado pertinente pela 

equipa das bibliotecas e pela Direção do agrupamento e em virtude das solicitações e 

sugestões dos utilizadores. 
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