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O Plano E@D da BE Adão Campos que agora se apresenta visa operacionalizar o processo
de  mudança  para  a  prestação  de  serviços  de  apoio  ao  funcionamento  das  atividades
curriculares e formativas à distância contribuindo, dessa forma, para a consecução dos
objetivos estabelecidos no Plano E@D do Agrupamento.

A  colaboração  de  todos  os  agentes  educativos  –  direção,  conselho  pedagógico,
coordenadores dos diretores de turma, de educação para a cidadania, coordenadores de
departamento, diretores de turma, professores, diretores de curso, centros de recursos
para  a  inclusão,  entidades  promotoras  de  atividades  de  enriquecimento  curricular,
pais/encarregados  de  educação,  representantes  de  alunos  -  é  crucial  para  a  sua
concretização.

Este é um plano para aplicar no terceiro período do ano letivo em curso, podendo ser
revisto e/ou alterado em função de orientações superiores, mudanças circunstanciais ou
por decisão da Direção.

 Serviço de Apoio

 Serviço de atendimento à comunidade educativa∙

-  Síncrono:  de segunda a sexta-feira,  das  14 às  16 horas,  para docentes  e alunos,
através da ligação Teams.

-  Assíncrono:  Todos os dias (24/24) através do e-mail  becre.esmc@gmail.com e do
Facebook  da  Biblioteca  Escolar  Adão  Campos  (para  alunos,  pessoal  docente e  não
docente, pais/ encarregados de educação) e da aplicação Teams (para professores e
alunos da ESMC com e-mail institucional).

 Tempo de resposta às solicitações e/ou dúvidas∙
- procurar-se-á responder no período de 24 a 48 horas.

mailto:becre.esmc@gmail.com
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 Tipo de apoio prestado pela BE Adão Campos∙

-  A  BE  Adão  Campos  disponibiliza  apoio  no  âmbito  das  atividades  curriculares  e
formativas:
   
                                                                                                                                                        
    ∙ promovendo o desenvolvimento das literacias da leitura, da informação e dos
media;
   disponibilizando recursos de apoio às atividades letivas;∙
   orientando a pesquisa de informação e a seleção de recursos;∙

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

Serviço de Apoio da BE Adão Campos

 Finalidade∙
- Apoiar as atividades curriculares e formativas.

 Destinatários∙
- Alunos;
- Professores;
- Pais/encarregados de educação.

 Objetivos∙
- Promover o desenvolvimento das literacias da leitura, da informação e dos media;
- Disponibilizar recursos de apoio às atividades letivas;
- Apoiar a realização de atividades lúdico-educativas.

 Responsáveis∙
- Professora bibliotecária: Isabel Afonso.
- Equipa da BE Adão Campos: Márcia Luças; Isabel Baldaia; Pedro Sardoeira; Madalena
Pinheiro.

 Funcionamento: ∙
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-  Canais  de  disponibilização  de  recursos:  sítio  Web  do  Agrupamento,  Facebook  e
Instagram da BE Adão Campos.

 Atendimento ∙
- O atendimento far-se-á através de e-mail e da aplicação Teams. 

 A publicação de novos conteúdos será feita via Facebook, Instagram e∙
página web do Agrupamento.
 
APOIO ao CURRÍCULO        

Metas 
 Livros das metas de Educação Literária ∙
Guiões de Leitura∙

+ Leituras 
Livros para leitura autónoma ou com o apoio da família∙

                                                                                                                                                     

Atividades e desafios
 Atividades promovidas pela BE para a comunidade escolar;∙

. Desafios lúdico-educativos (relacionados com a leitura/escrita e a expressão artística).

Parcerias 
Apoio ao currículo + Literacias

 Atividades a realizar em parceria com turmas.∙
(Como fazer um trabalho de pesquisa;
  Como fazer uma biografia;
  Como fazer um currículo;
  Como fazer um relatório.)

Net Segura
 ∙ Estudar em segurança online;
 ∙ Perigos à espreita: fake news, manipulação de imagens…

Página web do Agrupamento/Facebook da BE
 Difusão de informação para toda a comunidade escolar:∙



                       BIBLIOTECA ESCOLAR ADÃO CAMPOS – E@D          

Notícias  sobre  o  ensino  à  distância,  notícias  da  comunidade  escolar,  trabalhos  de
alunos  e  professores  (partilha  de  recursos  criados  pelos  docentes  da  escola,
valorizando-os e incentivando a sua utilização), hora do conto online.

Apoio a professores e alunos

Professores
 ∙ Localização e disponibilização de recursos de apoio ao currículo

. Possível planificação e implementação de atividades /aulas em parceria.

Alunos
Disponibilização de recursos de apoio ao estudo e à realização de tarefas escolares∙
Apoio na realização de tarefas de pesquisa ∙
Sugestões de leitura e de atividades lúdico-educativas.∙

A Coordenadora,

Isabel L. Afonso
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