Título da Iniciativa:
BE's com Web
Instituição
Biblioteca Escolar da Escola Básica e Secundária de Ourém
Nome(s):
Biblioteca Escolar da Escola Básica e Secundária de Ourém
Correio eletrónico:
becre.sec.ourem@gmail.com
Morada
Mata Municipal, Ap. 35, 2494-909 Ourém
Público-alvo:
Alunos dos 2.º e 3.º ciclos e Secundário/Profissional
Resumo:
Concurso composto por várias atividades para desenvolver online pelos alunos sobre a Biblioteca, a
Literacia da Leitura, da Informação e Comunicação (Webquest "Um Contra Todos - Onde está a
informação", Webquest "Liberdade", Palavras Cruzadas Online - "L de Livre e de Livro", Questionário
Online - "Certo ou Errado?", Sopa de Letras Online - "Lápis Azul".
Os alunos resolvem uma das atividades em cada dia (3, 4, 5, 8 e 9 de maio) que serão devidamente
divulgadas e atempadamente disponibilizadas na disciplina "Bibliotecas Escolares" do Moodle do
AEO, no blogue das BE do AEO (anuvembeaeo.blogspot.pt) e no mural do Facebook das BE.
Para a realização das atividades terão disponível, na Biblioteca da EBSO e no chat do Facebook, o
apoio necessário ao esclarecimento de eventuais dúvidas que possam surgir.
Aos melhores classificados serão oferecidos certificados e pequenas lembranças/prémios.
Objetivos:
•
Familiarizar os alunos com algumas ferramentas Web, de fácil utilização, que poderão constituir
uma ferramenta de trabalho para eles próprios, nomeadamente para enriquecer os trabalhos que
realizam.
•
Fomentar um conhecimento mais aprofundado da Biblioteca e das características/aplicações de
cada classe do fundo documental.
•
Promover uma boa utilização dos computadores e da Internet.
Despertar o interesse e provocar a reflexão sobre os valores da liberdade a vários níveis,
nomeadamente da informação.

Contexto:
Atividade inserida no Plano Anual de Atividades do Agrupamento de Escolas de Ourém, cuja
dinamização cabe à Equipa das Bibliotecas Escolares do Agrupamento, nomeadamente à sua
Coordenadora, Eunice Ferreira, com maior enfoque na escola sede - Básica e Secundária de Ourém
Anexo(s):
Planificação

