
                                                                      
 

Rua Alto de Barreiros, 790 – 4510 – 485 FÂNZERES                                                                   

Tel.: 224854790  Fax.: 224854798/9 NIF:  600 075 478     

E-mail: secretariageral@arfanzeres.pt  

 
A Biblioteca no Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola 

 

Domínios Subdomínios Conteúdos Ações Impactos 

Dimensão 
organizacio
nal 
 
 

1. Liderança 
 

A Biblioteca: 
. Contribui para a definição e implementação do 
PADDE do Agrupamento, promovendo a 
integração de tecnologias de aprendizagem digital 
nas ações educativas das Bibliotecas escolares. 
 
. Utiliza as tecnologias digitais (e-mail, Drive, 
Classroom, página Wix, Facebook, Powtoon, 
Canva) para melhorar a comunicação institucional 
com os docentes, alunos e Encarregados de 
Educação. 
 
. Dinamiza atividades de formação de utilizadores 
das Bibliotecas escolares do Agrupamento, 
recorrendo a meios digitais. 
 
. Divulga na página Web das Bibliotecas escolares 
do Agrupamento, atividades curriculares, recursos 
educativos e meios digitais de acesso ao 
conhecimento e de produção de materiais 
educativos. 
 
. Forma os alunos para a compreensão e utilização 
dos média através da participação em iniciativas da 
Rede de Bibliotecas Escolares e a implementação 
de projetos ligados ao mundo digital. 
 
. Participa em dinâmicas de funcionamento de 
comunidades de partilha de recursos e de práticas 
pedagógicas na escola em articulação com 
entidades de educação e de cultura. 
 
. Avalia as práticas pedagógicas digitais das 
Bibliotecas escolares do Agrupamento no âmbito 
da aplicação do Modelo de Avaliação das 

 
Formação de utilizadores:  “Livros para descobrir na 
Biblioteca da Escola” e “Conhecer a Biblioteca da 
Escola” 
 
Implementação de projetos ligados ao mundo 
digital: ações educativas “Fazer em Rede”, “Clube 
mochila.com.net” e “Programa Apps for Good”. 
 
Participação em comunidades de partilha de 
recursos e de práticas pedagógicas: “Fazer em 
Rede”; “Plano Nacional de Cinema”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Desenvolvimento das 
capacidades dos alunos no uso 
das tecnologias em contexto 
educativo. 
 
Aumento das competências dos 
alunos na utilização e gestão 
pessoal e escolar da informação. 
 
Mudança de atitudes dos alunos 
no uso critico da informação e 
dos media. 
 
Aumento da visibilidade, 
credibilidade e projeção local e 
social da biblioteca escolar. 
 
Enriquecimento das experiências 
de socialização e de formação 
dos alunos no domínio do 
conhecimento, das aptidões e 
das atitudes e valores. 
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Bibliotecas Escolares.  
 
 
 

2. 
Envolvimento 
e 
Desenvolvime
nto 
Profissional 
Contínuo 
(DPC) 
 
 

A Biblioteca: 
 
. Divulga recursos educativos, conteúdos e tutoriais 
de modo a tornar possível a formação informal dos 
seus utilizadores. 
 
. Colabora com a Rede de Bibliotecas Escolares e o 
Centro de formação de professores do concelho de 
Gondomar Júlio Resende participando no 
desenvolvimento de cursos de formação 
 

 
 
Concretização de estratégias de informação e 
comunicação: página web das Bibliotecas escolares 
do Agrupamento. 
 
Participação dos professores bibliotecários em curso 
de formação ligados à transição digital. 
 

Dimensão 
pedagógica 
 

1. Recursos 
digitais 
 

A Biblioteca: 
 
. Contribui para a criação de uma política 
documental a nível de Agrupamento favorável à 
utilização e aquisição de conteúdos digitais de 
acordo com critérios de qualidade e de aplicação 
pedagógica, institucionalmente estabelecidos. 
 
. Identifica, seleciona e avalia, em concordância 
com os Departamentos curriculares do 
Agrupamento, recursos digitais para o ensino e a 
aprendizagem. 
 
. Promove a criação ou cocriação de recursos 
digitais no contexto da implementação dos seus 
planos de atividades  
 
. Disponibiliza aos professores e alunos recursos 
digitais de natureza curricular. 
 
. Apoia docentes e alunos na pesquisa de recursos 
educativos existentes nas suas coleções e nas 
coleções das bibliotecas escolares concelhias,  
 

 
 
Aquisição de recursos digitais: ebooks integrados na 
coleção da Biblioteca escolar de Montezelo. 
 
 
 
 
Elaboração de recursos digitais: ações educativas 
“Imprevistos de Leitura; “Re[ler] com a Biblioteca”; 
Concurso Nacional de Leitura”; “Semana da Leitura”. 
 
Utilização da plataforma digital de pesquisa 
documental da Libware (OPAC). 

Reforço da motivação para o 
desenvolvimento pessoal, 
cultural e cientifico. 
 
Desenvolvimento das áreas de 
competências consideradas no 
Perfil dos alunos à saída da 
escolaridade obrigatória. 
 
Melhoria das estratégias de 
aprendizagem. 
 
Mudança na atitude e na 
resposta dos alunos as atividades 
de leitura. 
 
Valorização e integração da 
leitura na vida pessoal e escolar 
dos alunos. 

 
Valorização do papel pedagógico, 
cultural e social da biblioteca 
escolar. 
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. Respeita as normas jurídicas instituídas de defesa 
da propriedade intelectual e dos direitos de autor.  
 

 

 

2. Ensino e 
aprendizagem 
 

A Biblioteca: 
 
. Implementa de forma articulada com os 
departamentos curriculares do agrupamento, 
atividades educativas recorrendo a metodologias 
ativas (trabalho colaborativo e trabalho de 
pesquisa) e a ambientes digitais. 
 
. Colabora com os docentes do agrupamento de 
modo a serem elaborados recursos educativos 
digitais. 
 
. Contribui para a ocupação dos tempos livres dos 
alunos, favorecendo o acesso a recursos digitais de 
natureza lúdica. 
 
 

 
 
Dinamização de atividades recorrendo a 
metodologias ativas e a ambientes digitais: ações 
educativas “Miúdos a votos” e “Clube 
mochila.com.net” 
 
 
 
 
 
 
Utilização do site da Seguranet 

3. Práticas de 
avaliação 
 

A Biblioteca: 
 
. Utiliza tecnologias digitais para a avaliação 
formativa e sumativa dos alunos no âmbito da 
ação educativa dos professores bibliotecários 
enquanto docentes do Ensino Básico. 
 
. Recorre aos recursos digitais disponibilizados pela 
Rede de Bibliotecas Escolares de modo a ser 
promovida a avaliação dos seus serviços e da sua 
ação educativa e técnica. 
   
. Elabora relatórios de avaliação referentes a 
projetos educativos promovidos por entidades 
diversas que integram os seus  planos de 
atividades recorrendo a formulários de avaliação 
online. 
 
. Seleciona, analisa criticamente, interpreta e 

 
 
Utilização das plataformas E360, Classroom e 
Moodle.  
 
 
Utilização dos meios disponibilizados pela Rede de 
Bibliotecas Escolares no seu sistema de informação. 
 
Avaliação de atividades recorrendo a formulários 
disponibilizados pelas entidades: Plano de Atividades 
do Agrupamento, Rede de Bibliotecas Escolares, 
Plano Nacional de leitura, Projeto Ajudaris. 
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divulga evidências digitais resultantes da 
implementação de atividades curriculares previstas 
nos seus planos de atividades.   
 

4. Promoção 
da 
competência 
digital dos 
alunos 

A Biblioteca: 
- Colabora em processos de diagnóstico das 
competências digitais dos alunos (ação educativa 
“Literacia 3Di. O desfio pelo Conhecimento”). 
 
- Fomenta através da implementação do seu plano 
de atividades, o desenvolvimento das literacias 
digital, dos média e da informação.  
 
 - Disponibiliza tutoriais sobre a utilização eficaz 
das tecnologias digitais. 
 
. Participa na implementação do projeto de 
formação para a cidadania “Miúdos a Votos” que 
implica a utilização de recursos digitais. 
 
. Promove atividades que favorecem a expressão 
escrita e artística, contribuindo para o 
desenvolvimento do sentido crítico e da 
sensibilidade estética. 

 
Colaboração na avaliação de competências digitais 
dos alunos: Projeto “Apps for Good” 
 
 
 
 
Disponibilização de tutoriais relativos a tecnologias 
digitais:  
Alunos: utilização da ferramenta digital Kodular; 
elaboração de formulários Google Forms;  
Docentes: Manual de procedimentos da Biblioteca 
da Escola. 
 
Implementação de atividades ligadas ao 
desenvolvimento da expressão escrita e artística: 
ações educativas “Roteiros de Escrita na Biblioteca”, 
“Imprevistos de leitura” e 10 minutos a ler”). 
 

Dimensão 
tecnológica 
 

1.Infraestrutur
as e 
equipamento 
 

A Biblioteca: 
. Disponibiliza, para além do seu espaço físico, um 
espaço virtual no qual são colocados ao dispor dos 
seus utilizadores informações acerca dos seus 
serviços, atividades educativas e recursos 
educativos. 
 
. Assegura uma presença em linha de qualidade 
cuja implementação, sistematizada no documento 
“Plano de presença em linha das Bibliotecas 
escolares do Agrupamento”. 
 
- Disponibiliza um serviço de referência presencial 
e em linha, para apoio ao utilizador na recolha e 
seleção de recursos físicos e digitais que integram 

 
Gestão da página Web das Bibliotecas escolares do 
Agrupamento. 
 
 
 
 
Atualização do documento “Plano de presença em 
linha das Bibliotecas escolares do Agrupamento” 
 
 
 
Gestão da comunicação com os seus utentes através 
de contactos presenciais e em linha (contacto 
telefónico e por e-mail). 

 
Melhoria da qualidade dos 
serviços prestados e dos recursos 
disponibilizados. 
 
Garante a continuidade do uso 
da coleção nas práticas de leitura 
e nas atividades escolares. 
 
Valorização do papel pedagógico, 
cultural e social da biblioteca 
escolar. 
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as suas coleções. 
 
- Aplica as orientações estabelecidas no 
documento “Política de constituição e 
desenvolvimento da coleção”, no sentido da 
aquisição de recursos de natureza digital 
adequados às necessidades da sua comunidade 
educativa. 
 
- Apoia a implementação de medidas de proteção 
e segurança de dados e de privacidade, em 
conformidade com os normativos legais e a política 
da escola. 
 

 
 
Atualização do documento “Política de constituição 
e desenvolvimento da coleção”. 
 
 
 
 
 
Implementação do programa da Libware em 
consonância com os normativos legais e a política da 
escola.  
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