Moodle 1

Apoio ao currículo + Promoção da leitura
Conteúdo
• Livros das Metas de Educação Literária em formato digital e
organizados por anos de escolaridade
• Guiões de leitura das obras
• Fichas de trabalho
• Propostas de atividades
• Testes de verificação de leitura

1.º Ano
2.º Ano
3.º Ano
4.º Ano
5.º Ano
6.º Ano
7.º Ano
8.º Ano
9.º Ano
10.º Ano
10.º Ano*
11.º Ano
11.º Ano*
12.º Ano
12.º Ano*

e-books
14
13
15
13
12
13
18
14
19
8
32
9
28
35
35

Guiões de leitura
26
14
27
19
15
27
25
5
14
7
4
3
1
13
3

Cobertura
100%
100%
92%
100%
92%
100%
89%
74%
94%
100%
72%
100%
59%
96%
66%

* Outras obras recomendadas

278 obras literárias e 203 documentos de apoio
Fórum de partilha
• Local de partilha de livros, guiões e outros recursos
relacionados com a leitura curricular de obras literárias que
possam ser incorporados neste repositório
Regras
✓ Os e-books disponibilizados são destinados ao trabalho
curricular com os alunos
✓ Os guiões, fichas, testes e restantes materiais de apoio estão
identificados com os logos dos seus criadores e assim devem
ser utilizados se não sofrerem adaptações
✓ Qualquer ficha criada ou adaptada por docentes do
Agrupamento deve receber o logo do Agrupamento e pode ser
acrescentada à nossa lista se a quiserem partilhar
Responsáveis
Fátima Pina / Paula Franco / Cecília Garcia / Fernanda Lopes /
Graça Gil / Vítor Ribeiro

Moodle 2

Promoção da leitura
+ Leitura
• Artigos sobre leitura
• Conselhos para alunos e EE sobre a leitura
Bibliotecas de livros digitais
• Link para o catálogo do Agrupamento (incorpora alguns links
para obras em formato digital)
• Links para bibliotecas de livros digitais para os diferentes níveis
etários e competências leitoras dos alunos
Bibliotecas de poesia
• Links para sites de Poesia
Vitória, vitória, ca vai uma história
• Links para as histórias para os mais novos que são publicadas
no Blogue Galopinices todos os dias às 10h00
Propostas de leitura
Pré escolar e 1.º Ciclo
1.º ciclo e 2.º Ciclo
2.º Ciclo e 3.º Ciclo
Ensino Secundário

e-books
4
5
6
3

Ler BD
• Links para revistas de BD online
Responsáveis
Fátima Pina / Paula Franco / Cecília Garcia / Fernanda Lopes /
Graça Gil / Ilda Índias / Vítor Ribeiro

Moodle 3

Ocupação de tempos livres + Literacias
Brinc@r e aprender
• Links para jogos lúdico-educativos referentes a áreas
específicas de Educação para a Cidadania: segurança na
internet, educação ambiental, direitos humanos, saúde…
Atividade - Desafios do CRE
Desafios quinzenais que podem abranger o campo
da leitura, da pesquisa da informação, das TIC e da
expressão artística.
Formulários de resposta / Pastas para trabalhos
Atividade - Viagem pelos livros
Sistema de passaportes de leitura, individuais para livros
lidos em regime autónomo ou com apoio da família.
• Regulamento da Viagem pelos livros
• Passaportes individuais de leitura para impressão
• Grelhas de pontuação das turmas
7 Fóruns viajantes
• Locais para partilha dos trabalhos realizados pelos alunos de
acordo com a modalidade escolhida:
✓ Capa alternativa; Marcador de
página; Resumo; Artigo de
opinião / Comentário; Objeto
3D; Passatempo; Podcast /
Vídeo promocional
Prémios – 1.º ciclo - Maior leitor - 3 primeiros classificados em cada
modalidade
Prémios – 2.º e 3.º ciclo - Turma vencedora - Maior leitor - 3 primeiros
classificados em cada modalidade
Atividade - Elo + forte
Duas últimas eliminatórias do concurso de cultura geral
organizado pelos Monitores do CRE.
Link para o blogue Elo+forte
Atividade - Miúdos a votos
Continuação das atividades de campanha eleitoral do
concurso Miúdos a Votos
Links para eleições / Projeção da final
Responsáveis
Fátima Pina / Pedro Ucha / Paula Franco / Lubélia Pinto /
Bárbara Santos / Paula Trindade / Vítor Ribeiro / Anabela Sobral
/ Ana Reis / Fernanda Lopes / Graça Gil

Moodle 4

Apoio ao currículo + Literacias

Atividade - Da informação ao saber
✓
Como fazer um trabalho de pesquisa
✓
Como fazer um relatório
✓
Como fazer um currículo
✓
Como fazer uma biografia

Atividade – Newton gostava de ler
Proposta de atividade do projeto Newton gostava de ler –
Cristaliza essa ideia para assinalar o Dia da Mãe
Fórum

✓

Atividade – Menu TIC
✓
Apoio no trabalho com programas da
Microsoft – Word, PPT, Publisher, Excel
✓
Apoio no trabalho com ferramentas de
trabalho colaborativo – Lino, Padlet
Apoio no trabalho com ferramentas de edição de imagem e
vídeo
Atividade – Navegar em segurança
✓ Estudar em segurança online
✓ Como avaliar páginas Web
✓ Perigos à espreita (Fake news, Manipulação
de imagens, publicidade dissimulada, controlo
de informação)

Responsáveis
Fátima Pina / Pedro Ucha / Paula Franco / Bárbara Santos /
Anabela Sobral / Fernanda Lopes / Graça Gil / Cecília Garcia /
Paula Trindade / Vítor Ribeiro / Ana Reis

Moodle 5 e 6

Formação de docentes
Plataformas e Aplicações
✓ Links para plataformas de ensino a distância e respetivos
tutoriais
✓ Links para aplicações de produção de conteúdos e avaliação
dos alunos e respetivos tutoriais

Atividade – Formação de docentes
✓ Formação em Moodle
✓ Formação em aplicações web
✓ Formação em avaliação online

(Neste momento estão a decorrer duas ações de formação creditadas – quando
essa formação terminar as disciplinas serão utilizadas para outras formações)

Responsáveis
Fátima Pina

Blogue

Divulgação
O que chega de fora…
•
Notícias sobre o Ensino à Distância
✓ Informações gerais
✓ Conselhos para docentes
✓ Conselhos para alunos
✓ Conselhos para pais e EE

https://galopinices.blogspot.com/
•

Notícias sobre Bibliotecas
✓ Informações gerais sobre a missão e atuação das
Bibliotecas
✓ O papel das Bibliotecas no E@D
✓ Boas práticas de outras Bibliotecas Escolares

•

Notícias sobre Leitura
✓ Informações gerais sobre promoção da leitura
✓ Acesso a plataformas e recursos para leitura online
✓ Boas práticas na promoção da leitura

•
•

Informações e tutorias de aplicações
Conteúdos relevantes para apoio ao estudo

•

A prata da casa…
• Notícias da Comunidade Escolar
• Notícias da Biblioteca
• Desafios e atividades da Biblioteca
• Trabalhos de alunos
Recursos de apoio ao estudo produzidos por docentes do
Agrupamento

Responsáveis
Fátima Pina / Pedro Ucha / Paula Franco / Lubélia Pinto /
Bárbara Santos / Anabela Sobral / Fernanda Lopes / Graça
Gil / Cecília Garcia / Paula Trindade / Ana Reis / Vítor Ribeiro
/ Monitores do CRE

Help Desk

Serviço de atendimento
Docentes

•

•
•

•

Atendimento
permanente por email
biblioteca@espan.edu.pt
cregalopimcarvalho@gmail.com
mfatima.pina@espan.edu.pt
Atendimento
permanente por
formulário
https://forms.gle/1kFusC5Nde54HNTw8

• Localização e disponibilização de recursos
de apoio ao currículo
• Formação e apoio na utilização de
plataformas e aplicações digitais
Planificação e implementação de atividades/aulas em
parceria
Alunos
• Localização e disponibilização de recursos
de apoio ao estudo e à realização de trabalhos
solicitados pelos docentes
• Apoio na realização de tarefas de pesquisa
e utilização da informação
Formação e apoio na utilização de plataformas e aplicações
digitais
Sugestões de leitura e de atividades lúdico-didáticas

Encarregados de Educação
• Formação e apoio na utilização de
plataformas e aplicações digitais
• Disponibilização de recursos para
apoio aos educandos na realização de tarefas
Sugestões de leitura e atividades a realizar com as crianças e
jovens em casa

Atendimento em
horário fixo segunda a
sexta
Manhã 9h00-12h00
Tarde 14h30-17h30
Fátima Pina - 962 690 669
Pedro Ucha - 962 793 167
Paula Franco - 962 517 670

Apoio técnico
personalizado

Por
videoconferência
Por conexão remota
Por inscrição nas
disciplinas dos colegas

Professores
bibliotecários

Docentes e AO da equipa

Alunos Monitores

Reuniões
Contacto
permanente

Videoconferência

Videoconferência

Contacto
permanente

Contacto
permanente

Email / Telefone / WhatApp

Trabalho
assíncrono

Prioridades
✓ Help Desk
✓ Atividades/aulas em
parceria
✓ Curadoria de conteúdos /
Publicação – Plataforma
moodle
✓ Curadoria de conteúdos –
Blogue
✓ Organização e gestão da
BE: revisão de documentos
e tratamento documental

Email / Telefone / WhatApp

Email / Telefone / WhatApp

Prioridades - Docentes

Prioridades

✓ Atividades / desafios –
publicação e
acompanhamento
✓ Curadoria de conteúdos /
Publicação – Plataforma
moodle
✓ Curadoria de conteúdos –
Blogue

Prioridades - Assistentes
operacionais
✓
✓
✓
✓

Inventário da coleção
Etiquetagem de documentos
Arrumação de documentos
Localização e disponibilização
de documentos a docentes e,
em situações excecionais, a
alunos

✓ Contacto com os colegas
Monitores e com os
colegas de turma
✓ Difusão de informação e
partilha de recursos
✓ Apoio técnico aos colegas
na utilização de aplicações
e acesso a plataformas
✓ Participação nas
atividades e desafios
✓ Preparação da final do Elo
+ forte
✓ Seleção /criação de
notícias para o Blogue

