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Blogue:
http://bibliotecasaopedro.blogspot.com/

Facebook: https://www.facebook.com/

Twitter: https://twitter.com/be_esc

Página WEB:
https://bibliotecaspedro.wixsite.com/bibliotecaspedro

https://classroom.google.com/c/MjQwMzM2Mzk5
MVpa

Redes Sociais

Classroom:   



Atendimento em linha

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-Feira

Teresa Morais 9.00 – 11.00 9.00 – 11.00 9.00 –11.00 9.00 –11.00 9.00 –11.00

Ana Areias 10.00 – 12.00 10.00 – 12.00 10.00 – 12.00 10.00 – 12.00 10.00 – 12.00

Luísa Silva 11.00 –13.00 11.00 – 13.00 11.00 –13.00 11.00 –13.00 11.00 –13.00

Catarina Ribeiro 15.00 – 17.00 15.00 – 17.00 15.00 – 17.00 15.00 – 17.00 15.00 – 17.00



. Li e recomendo. 
Divulgação no blogue de 
recensões críticas de 
leituras de alunos e 
professores.

. 10 minutos a Ler

. Ler… Filosofia 
(sugestões de leituras 
filosóficas online)

Ler… Ciências (sugestões 
de leituras científicas 
online)

Promoção da 
leitura

. Propostas de leituras 
online para todos os 
alunos

. Leituras em podcast
(leitura de textos pelos 
alunos nas diferentes 
línguas – gravação pelo 
telemóvel e divulgação 
em Padlet

Atividades de escrita 
colaborativa – utilização 
do Google Docs



Literacias
Digitais

. Desenvolvimento e conclusão dos 
trabalhos em curso de Cidadania e 
Desenvolvimento com as turmas 
de 7º ano (Cartazes no Canva) e 
planificação das atividades de 
outras turmas que solicitem a 
colaboração da BE

. Leitura Escrita e tecnologias 
Digitais – submissão, no PNL, do 
projeto desenvolvido com o 8º C

. Participação no concurso 7 Dias 
com os Media com as atividades 
propostas aos alunos de 8º ano 
sobre a Desinformação e Covid-19

. Divulgação do Infográfico interativo 
sobre Pesquisa Guiada

. Planificação, em colaboração com 
os professores das disciplinas, das 
atividades de pesquisa guiada a 
desenvolver no 3º período



Curadoria
de 
Conteúdos

. Flipboard sobre Informação e 
Desinformação no contexto do 
Covid-19 de apoio à Disciplina de 
Cidadania e Desenvolvimento de 
8º ano

. Wakelet com links de livros 
disponíveis online

. Flipboard sobre as alterações 
climáticas

. Wakelet para divulgação de boas 
práticas

. Flipboard sobre As Instituições 
Democráticas de apoio à Disciplina 
de Cidadania e Desenvolvimento –
7º ano

. Divulgação do Infográfico interativo 
sobre Pesquisa Guiada

. Planificação, em colaboração com 
os professores das disciplinas, das 
atividades de pesquisa guiada a 
desenvolver no 3º período



Monitorização e Avaliação
Número de 

projetos 
acompanhados

?

Número de 
visualizações

?

Número de posts no 
Blogue, Twitter e 

Facebook

?

Número de atividades 
desenvolvidas

?

Avaliação da qualidade das tarefas propostas e das produções dos alunos
Grau de satisfação dos participantes



Recursos 


