BIBLIOTECAS E EDUCAÇÃO | 11007
Período de Realização
Decorre no dia 28 de janeiro de 2021
Data de Limite de Entrega
dia 28 de janeiro de 2021, até às 18h de Portugal Continental
Temática
Educação e Bibliotecas
Objetivos
Refletir sobre o papel educativo e formativo das bibliotecas.
Trabalho a desenvolver
Pergunta 1: (8 valores)
Uma Biblioteca, seja ela pública, privada, universitária ou escolar, é
muito importante para a comunidade. Por isso, uma biblioteca deve
dispor de mecanismos atrativos para o seu papel social e
disponibilizar atividades culturais.
Dê exemplos de experiências sociais, culturais e inclusivas que
conheça e que ocorreram em Bibliotecas sejam elas escolares ou
públicas.
Pergunta 2: (4 valores)

Página 1 de 3

A biblioteca pública funciona como alicerce da educação formal e não
formal. Comentar e justificar com exemplos, esta afirmação.
Pergunta 3: (4 valores)
“Levamos a Biblioteca até si” é nome do novíssimo projeto
disponibilizado pelo Município de Cantanhede, através sua Biblioteca
Municipal, desde o passado dia 20 de abril 2020, para fazer face ao
recolhimento domiciliário e isolamento social decorrentes das
medidas de contingência na sequência da Covid-19.
https://www.noticiasdecoimbra.pt/levamos-a-biblioteca-ate-si-levacultura-ao-domicilio-dos-cantanhedenses/
Partindo deste exemplo, realize uma reflexão e explique a reação da
biblioteca da sua área de residência perante a pandemia.

Pergunta 4: (4 valores)
O Ministério da Educação definiu as prioridades de atuação das
Bibliotecas Escolares numa comunicação
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/comunicado?i=ed
ucacao-define-prioridades-da-rede-de-bibliotecas-escolares-para-oano-letivo-20202021
Partindo das 8 prioridades expressas pelo Ministério da Educação,
comente este documento, justificando a sua resposta com o seu
conhecimento / a sua experiência.
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Critérios de avaliação e cotação
Faça uma leitura atenta do enunciado, para que as respostas
correspondam ao solicitado. Serão critérios de correção:
-

A capacidade de identificação e de delimitação dos aspectos
enunciados nas perguntas.
A pertinência dos argumentos e justificações apresentadas.
A correção gramatical, conceptual e terminológica (poderá ou
não usar a nova norma ortográfica).
A organização das respostas.
A capacidade de reflexão e apropriação pessoal dos conteúdos
da disciplina.

Normas a respeitar
Deve redigir o seu E-fólio na Folha de Resolução disponibilizada na
turma e preencher todos os dados do cabeçalho.
Todas as páginas do documento devem ser numeradas.
O seu E-fólio não deve ultrapassar 8 páginas A4 redigidas em Arial ou
Verdana, tamanho de letra 12. O espaçamento entre linhas deve
corresponder a 1,5 linhas.
Nomeie o ficheiro com o seu número de estudante, seguido da
identificação do E-fólio, segundo o exemplo apresentado:
000000efolioA.
Deve carregar o referido ficheiro para a plataforma no dispositivo Efólio A até à data e hora limite de entrega. Evite a entrega próximo
da hora limite para se precaver contra eventuais problemas.
O ficheiro a enviar não deve exceder 8 MB.
Votos de bom trabalho!
Ana Nobre
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