Plano de Ação E@D das Bibliotecas
Escolares do AEG1

1. Biblioteca Aberta
1.1. Procedimentos

Definição do horário
- Alunos: diariamente, de 2ª a 6ª feira, das 14 às 15h;
- Professores: diariamente, de 2ª a 6ª feira, das 15h às 16h.
Sessões síncronas pelo Meet
- Solicitar à Direção que envie o horário a todo o pessoal docente e discente, por email, e que peça aos DT que o façam chegar aos EE e alunos.
- Quem estiver interessado, envia um e-mail aos PB ( fernando.ferreira@aeg1.pt,
joao.carlos.brito@aeg1.pt ou gloria.varao@aeg1.pt ) e será convidado para a
próxima sessão on-line;
1.2- Temas da Biblioteca Aberta:
- Curadoria de conteúdos;
- Indicação de ferramentas de presença digital;
- Apresentação e propostas de leitura;
- Sugestão de atividades, estratégias, de ferramentas digitais e metodologias para
desenvolvimento da leitura e outros;
- Identificação de constrangimentos relacionados com esta área e possíveis
sugestões de resolução.

1.3. -Fórum temático de discussão de leituras às segundas-feiras, às 10h (sessões
síncronas):
- Lançado também nas redes sociais (Facebook e Instagram) das Bibliotecas.
1.4 - Presença digital das BE do AEG1:
- Blogue Palavras nas Nuvens http://bibliotecaeb23jovim.blogspot.com/
- Blogue As Nossas Histórias http://bibliotecas1cicloaeg1.blogspot.com/
- Facebook - Grupo das Bibliotecas bit.ly/2XcoTxKAEG1
https://pt-pt.facebook.com/biblioteca.jovimfs
- Instagram das Bibliotecas bit.ly/2RhT5UhinstaAEG1
- Blogue Recursos da BE https://recursosdabe.blogspot.com/
- Flipboard https://flipboard.com/@Biblioteca2020?from=share

2 - Ferramentas pedagógicas e didáticas e orientação para a potencialização destes
recursos.
☑ https://classroom.google.com/-opportunity para criar uma aula online
☑ https://zoom.us/-an oportunidade de transmitir aulas online, criar grupos de
discussão separados.
☑ https://new.edmodo.com/ ambiente de aprendizagem virtual fácil adequado para
vários níveis de ensino
☑ https://edpuzzle.com/ ferramenta para lançar vídeos do youtube, etc.
☑ https://socrative.com/ ferramenta para testar estudantes à distância.
☑ https://info.flipgrid.com/ -possibilita tarefas de vídeo aos alunos.
☑ https://new.edmodo.com/?go2url=/home- Ferramenta de ensino à distância, tipo

facebook.
☑ https://goformative.com/ -test ferramenta.
☑ https://kahoot.com/ é uma ferramenta para testar conhecimentos, organizar
sondagens ou fóruns discussão.
☑ https://quizizz.com/ é uma ferramenta para testar conhecimentos.
☑ https://www.genial.ly/ - ferramenta para apresentações.
☑ https://prezi.com/ - ferramenta para apresentações.
☑ https://classroomq.com.- ferramenta para apresentações.

3- Sugestões de bancos de atividades, propostas de trabalho, testes, etc, em colaboração
com os diversos grupos e departamentos:
- Informação selecionada e fidedigna relacionada sobretudo com a escola, com a
leitura, atividades culturais e de interesse generalizado;
- Propostas de atividades de recreio e de lazer enriquecedoras e contributivas para a
plena realização cívica;
- Disponibilização de e-books e audiolivros selecionados e gratuitos.

Gondomar, 06 de abril de 2020
Os professores bibliotecários do AEG1
Glória, João e Fernando

