
         Apoio ao currículo e desenvolvimento das diferentes literaciasApoio ao currículo e desenvolvimento das diferentes literaciasApoio ao currículo e desenvolvimento das diferentes literacias:::   

      ---      Orientação na pesquisa de recursosOrientação na pesquisa de recursosOrientação na pesquisa de recursos

      ---      Atividades para a literacia dos MédiaAtividades para a literacia dos MédiaAtividades para a literacia dos Média

      ---      Apoio à utilização de ferramentas e de plataformasApoio à utilização de ferramentas e de plataformasApoio à utilização de ferramentas e de plataformas

      ---      Apoio na realização de trabalhosApoio na realização de trabalhosApoio na realização de trabalhos         

      ---      Organização de exposições virtuais (promovidas ou apoiadas pela BE)Organização de exposições virtuais (promovidas ou apoiadas pela BE)Organização de exposições virtuais (promovidas ou apoiadas pela BE)

         Promoção da leituraPromoção da leituraPromoção da leitura

   ---      Participação em concursos e outras iniciativas (ex. Miúdos a votos)Participação em concursos e outras iniciativas (ex. Miúdos a votos)Participação em concursos e outras iniciativas (ex. Miúdos a votos)

   ---      Sessões de leitura em voz altaSessões de leitura em voz altaSessões de leitura em voz alta   

   ---      Apresentação de livros e autoresApresentação de livros e autoresApresentação de livros e autores

            Curadoria e disponibilização de conteúdos:Curadoria e disponibilização de conteúdos:Curadoria e disponibilização de conteúdos:

         - - - No No No repertório digitalrepertório digitalrepertório digital      encontram-se recursos organizados por temas e áreas disciplinaresencontram-se recursos organizados por temas e áreas disciplinaresencontram-se recursos organizados por temas e áreas disciplinares

         - Divulgação nos diferentes canais e pelo e-mail- Divulgação nos diferentes canais e pelo e-mail- Divulgação nos diferentes canais e pelo e-mail      bibliotecas@aebf.ptbibliotecas@aebf.ptbibliotecas@aebf.pt
   

               Ocupação lúdico-educativa dos alunosOcupação lúdico-educativa dos alunosOcupação lúdico-educativa dos alunos

   - Sugestão de atividades, jogos, passatempos e desafios, publicados no portal do AEBF e- Sugestão de atividades, jogos, passatempos e desafios, publicados no portal do AEBF e- Sugestão de atividades, jogos, passatempos e desafios, publicados no portal do AEBF e                                                      
partilhados com os professorespartilhados com os professorespartilhados com os professores

                  E ainda...E ainda...E ainda...

                  - Colaboração na "Escola de- Colaboração na "Escola de- Colaboração na "Escola de      Acolhimento” , a funcionar na BibliotecaAcolhimento” , a funcionar na BibliotecaAcolhimento” , a funcionar na Biblioteca
            

   

   

                  Atendimento diretoAtendimento diretoAtendimento direto   
   

         - Reserva/requisição de recursos documentais (livros, DVD …)- Reserva/requisição de recursos documentais (livros, DVD …)- Reserva/requisição de recursos documentais (livros, DVD …)

         - Apoio na realização dos trabalhos (ver “apoio ao currículo”)- Apoio na realização dos trabalhos (ver “apoio ao currículo”)- Apoio na realização dos trabalhos (ver “apoio ao currículo”)

         - Orientação da participação nos concursos e demais iniciativas promovidas pela BE- Orientação da participação nos concursos e demais iniciativas promovidas pela BE- Orientação da participação nos concursos e demais iniciativas promovidas pela BE

         - Esclarecimento de outras questões, no âmbito do funcionamento das bibliotecas escolares.- Esclarecimento de outras questões, no âmbito do funcionamento das bibliotecas escolares.- Esclarecimento de outras questões, no âmbito do funcionamento das bibliotecas escolares.
         

      Horário síncronoHorário síncronoHorário síncrono – segunda a sexta das  – segunda a sexta das  – segunda a sexta das 12.30h às 14.00h 12.30h às 14.00h 12.30h às 14.00h na plataforma na plataforma na plataforma Teams:Teams:Teams:      
   “Atendimento bibliotecas” -“Atendimento bibliotecas” -“Atendimento bibliotecas” -      cód.cód.cód.      8mnnnh78mnnnh78mnnnh7      

      AssíncronoAssíncronoAssíncrono – através dos canais: bibliotecas@aebf.pt e  – através dos canais: bibliotecas@aebf.pt e  – através dos canais: bibliotecas@aebf.pt e http://aebf.pt/index.php/bibliotecas-escolareshttp://aebf.pt/index.php/bibliotecas-escolareshttp://aebf.pt/index.php/bibliotecas-escolares
(preencher formulário)(preencher formulário)(preencher formulário)

Ana Isabel Turibio (equipa)Ana Isabel Turibio (equipa)Ana Isabel Turibio (equipa)

Fátima Pinto (profª bibliotecária)Fátima Pinto (profª bibliotecária)Fátima Pinto (profª bibliotecária)

Isabel Henriques (profª bibliotecária)Isabel Henriques (profª bibliotecária)Isabel Henriques (profª bibliotecária)

Rosário Duarte (profª bibliotecária)Rosário Duarte (profª bibliotecária)Rosário Duarte (profª bibliotecária)

E@D
Informação  e recursos disponíveis 

O QUE FAZEMOS

   1º CICLO     1º CICLO        EBP             ESBF          ESBF

COMO FAZEMOS

https://aebf.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=137
https://aebf.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=137
http://aebf.pt/index.php/bibliotecas-escolares
https://magiadofazdeconta.blogspot.com/
https://padlet.com/imgmhenriques/yuuxeb587btb
https://padlet.com/imgmhenriques/yuuxeb587btb
https://padlet.com/imgmhenriques/yuuxeb587btb
https://umcantinhodaleitura.blogspot.com/
https://umcantinhodaleitura.blogspot.com/
https://lernaoecrime.blogspot.com/
https://lernaoecrime.blogspot.com/
https://www.facebook.com/becre.esbf/

