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Biblioteca António Nobre – Escola Secundária da Boa Nova – Leça da Palmeira 

ESCOLA SEGURA / BIBLIOTECA SEGURA EM TEMPO DE PANDEMIA 

Plano de E@D (Ensino a Distância) - Serviço de Apoio 

 

 
 
 
 
 
 

Finalidade 

 

 Apoiar as atividades curriculares e formativas da ESBN. 
 

 Dar continuidade à atividade da BE, implementando um serviço 
capaz de apoiar e responder às novas formas de trabalho a que o 
Ensino a Distância obriga, minimizando o recurso ao espaço físico 
da Biblioteca Escolar -articulação com o Roteiro “8 Princípios 
Orientadores para a Implementação do Ensino a Distância (E@D) 
nas Escolas”. 

 

 Desenvolver e disponibilizar um  serviço em linha de apoio à 
leitura e às atividades decorrentes das aulas presenciais da ESBN, 
conferindo a normalidade possível em tempo de pandemia. 

 
 
 

Apoio 
disponibilizado 

pela BE 

 Recursos e ferramentas de apoio às atividades letivas.  

 Apoio e orientação na pesquisa de informação e na seleção de 
recursos. 13.30 – 16h) 

 Promoção do desenvolvimento das literacias da leitura, da 
informação e dos media. 

 Atendimento (presencial em horário definido e já divulgado, 
assíncrono) a alunos, docentes e encarregados de educação 
sempre que solicitado. 

 
Público-alvo 

 

 Comunidade educativa (alunos, professores, pais e encarregados 
de educação). 

 
Responsável 

 

 Professora bibliotecária 

 
Serviço de 

atendimento  

 Presencial - horário definido para os serviços mínimos: manhã 
10h -13.15h; tarde 13.30 – 16h. 

 via email – biblioteca@esbn.pt (resposta em tempo útil) 
 

 
Recursos 

 

 Recursos da BE 

 
Divulgação das 
atividades da 

Biblioteca 

 Email 

 Plataforma moodle 

 Página da escola 
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Monitorização e 
avaliação 

 Recolha de evidências do trabalho realizado pela biblioteca na 
adaptação ao E@D 

 
Indicadores: 
• atualização dos canais digitais  
• atualização da Biblioteca Digital  
• visitas aos canais digitais da Biblioteca António Nobre 
• Interação Biblioteca/utilizadores (p. ex. sugestões/solicitações);  
• Adequação dos serviços às necessidades dos utilizadores;  
• Adequação dos recursos às necessidades dos utilizadores. 
 
 
Instrumentos:  
• número de “posts”,  …  
• frequência de atualizações  
• registo do número de acessos  
• número de solicitações registadas no Serviço de Referência/Apoio  

 
 

 


