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Agrupamento n/a 

Escola Secundária Alfredo Reis da Silveira 

Localidade Seixal 

Direção de Serviços Região Lisboa e Vale do Tejo 

 

Projeto e-esARS.escola@digital  

Coordenação da candidatura Ana Paula Gonçalves 

Coordenação do projeto:  Ana Paula Gonçalves (PB biblioteca da escola), Lurdes Silva (assessora Direção, 

Sala de Estudo), Fátima Guerreiro (assessora Direção, Sala de Estudo) e Fernanda Catalão (Diretora da 

Escola) 

Destinatários: Alunos utilizadores da biblioteca e sala de estudo  

                           Professores da escola 

 

Resumo O projeto e-esARS.escola@digital, assumido pela escola como ação conducente ao sucesso 

educativo dos alunos, pressupõe o desenvolvimento de competências digitais e de leitura através da 

utilização de dispositivos móveis e de ferramentas da Web 2.0, em articulação com os docentes 

designados para constituírem a equipa de professores do projeto e-esARS.escol@digital e responsáveis 

pela sala de estudo / apoio educativo.  

As atividades desenvolvidas visam a apropriação, por parte de alunos e de docentes, de saberes passíveis 

de serem postos ao serviço da aprendizagem, otimizando ferramentas de trabalho colaborativo e 

ambientes online. 

in, RBE Ideias com Mérito 
 
 
 
Esquema conceptual do projeto e-esARS.escol@digital 
 
No site: https://sites.google.com/a/esars.pt/e-esars/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://popplet.com/app/#/1954117                                                   https://prezi.com/y6qc6flrwnl3/e-esarsescoldigital-  

enquadramento/?utm_campaign=share&utm_medium=copy 
 
 
 
 

http://www.rbe.mec.pt/np4/mapas?id=1510332
mailto:e-esARS.escol@digital
https://sites.google.com/a/esars.pt/e-esars/
http://popplet.com/app/#/1954117
https://prezi.com/y6qc6flrwnl3/e-esarsescoldigital-%20enquadramento/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
https://prezi.com/y6qc6flrwnl3/e-esarsescoldigital-%20enquadramento/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
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1. CONSTITUIÇÃO DA EQUIPA 

 

PB e Direção  = coordenação e apoio 

PB = Biblioteca Digital + RED Recursos Educativos Digitais + TA trabalho com alunos 

Equipa de professores = PD Ficheiro com Pastas Digitais 

         Não integrava o projeto                        sem tempo atribuído                               Presenças 

        

 

 

 1.ª FASE    2014.2015 

Professores 
tempo 

atribuído 

17 set.2014 

1.ªreunião 

3 dez.2014 

2.ªreunião 

19 fev.2015 

3.ªreunião 

22 abril.2015 

4.ªreunião 
  

Alda Maria Coimbra 50+50 

1.
ªr

eu
ni

ão
 

       

Ana Paula Gonçalves PB        

Ana Sofia Bastos e 

Isabella Bessa 
50 

 
       

Catarina Gonçalves 50+50 
 

       

Elsa Gonçalves 50+50 

1.
ªr

eu
ni

ão
 

       

Filomena Flora 
 

       

Gilda Silva 50+50        

Idalina Tomás de Aquino   50+50 
 

       

Joaquina Duarte 50+50 

1.
ªr

eu
ni

ão
 

       

Lívio Semedo 50+50        

Maria Arlete Dias 50+50        

Maria de Fátima Guerreiro  Direção        

Maria do Carmo Lourenço 50+50        

Maria Lurdes Santos 50+50        

Maria Lurdes Silva Direção        

Maria Teresa Leitão 50+50        

Marisa da Conceição Silva 
 

       

Noémia Assunção 50        

Pedro Raposo 50+50        
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2.AÇÕES E TAREFAS DESENVOLVIDAS 

 

1.ª FASE    2014.2015 

1.ºP 2.ºP 3.ºP 

1. Coordenação [PB e Direção]  

 desenvolvimento de sistemas de gestão da sala de estudo e da biblioteca em rede abrangendo os 
diferentes Grupos Disciplinares 

X 

processo de aquisição de tablets X  

processo aquisição material livro (dicionários Espanhol) X  

reorganização do espaço da sala de estudo pela Direção da Escola (Pav.A)   X 
 

realização de ação de literacia de informação dirigida a professores em articulação com Secção de 
Inovação do CP e CIBE (orador João Pedro Proença, da UNL)  

X 

 
 

2. Pastas digitais e apoio à  equipa [PB e Professores da  equipa] 

reuniões de trabalho X 

ponto de ordem nas reuniões de Departamento dirigido pelos professores da equipa e-
esARS.escol@digital 

 

organização das pastas digitais e apoio à equipa  X 

elaboração, validação e digitalização das fichas manuscritas da sala de estudo  X 

apoio em sala de estudo    X 

  

 

 

3. PB 

fundamentação do projeto e-esARS.escol@digital   
http://prezi.com/y6qc6flrwnl3/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share 

X 

organização da DRIVE link de acesso às pastas digitais  (ambiente de trabalho + tutorial) 
https://drive.google.com/folderview?id=0ByVxvTZeoPQkM1IyX016X05MelE&usp=sharing 
site: https://sites.google.com/a/esars.pt/e-esars/  

esquema conceptual: http://popplet.com/app/#/1954117 

X 

criação da DRIVE original do projeto   e-esARS@esars.pt X 

criação da DRIVE de partilha do projeto (tablet)   esarsprojeto@gmail.com      X 

criação da página da biblioteca da escola http://bibliotecaesars.wix.com/beesars     
atualização do repositório de informação organizado seguindo a CDU  X 

elaboração de tutoriais  X 

2.ª reuniões de Departamento [10 de dezembro 2014] ponto de ordem dirigido pela PB 
 http://prezi.com/xdoqltefwki4/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share 

X  

trabalho colaborativo com CIBE e  reunião SABE/CIBE apresentação do projeto [1 sessão Almada / 2 
sessões Seixal] 

X X 

proposta de criação de “ementas digitais”  X 

trabalho com os alunos nos diferentes espaços de aprendizagem:  X 

 
 
  

Literacias/ referenciação bibliográfica com uso do word e Normas: APA 6.ª ed.,  NP405 

http://prezi.com/7k0clqhruopr/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share 
BE BE +SA  

Uso das Fichas digitais  BE + SE  

Uso de tablets para leitura digital  (20 fev.sessão apresentação do regimento)   BE + SE  

Uso de ferramentas digitais 
PhotoStory3 (publicado no facebook da escola) 

https ://www.facebook.com/video.php?v=920845914612956&set=vb.259820174048870&type=2&the
ater 

wikijornal  http://www.wikijornal .com/biesars/ 

wix http://shoutout.wix.com/so/7KnRucq-#/main 
padlet http://pt-br.padlet.com/bibliotecaesars/kgh2w9zr5dnr 

audacity (publicado no padlet) http://padlet.com/bibliotecaesars/kgh2w9zr5dnr/wish/55168982 

BE BE  

mailto:e-esARS.escol@digital
http://prezi.com/y6qc6flrwnl3/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
https://drive.google.com/folderview?id=0ByVxvTZeoPQkM1IyX016X05MelE&usp=sharing
https://sites.google.com/a/esars.pt/e-esars/
http://popplet.com/app/#/1954117
mailto:e-esARS@esars.pt
mailto:esarsprojeto@gmail.com
http://bibliotecaesars.wix.com/beesars
http://prezi.com/xdoqltefwki4/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
http://prezi.com/7k0clqhruopr/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
https://www.facebook.com/video.php?v=920845914612956&set=vb.259820174048870&type=2&theater
https://www.facebook.com/video.php?v=920845914612956&set=vb.259820174048870&type=2&theater
http://www.wikijornal.com/biesars/
http://shoutout.wix.com/so/7KnRucq-#/main
http://pt-br.padlet.com/bibliotecaesars/kgh2w9zr5dnr
http://padlet.com/bibliotecaesars/kgh2w9zr5dnr/wish/55168982
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2.1.DESCRIÇÃO DO NÍVEL DE GESTÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS  

A gestão em rede de uma e-biblioteca serve a finalidade comum de leitura digital e apoio educativo, através da:  

 

1. ação dos professores da equipa 

a) atualização de Pastas Digitais por disciplina e ano (cada professor de Grupo Disciplinar assume a responsabilidade 

de cuidar da Pasta Digital relativa à sua Disciplina, ao elaborar e certificar fichas de trabalho autocorrigidas na sua 

área de conhecimento em articulação com o Departamento a que pertence);  

 

2.ação da PB 

b) criação e manutenção da DRIVE (Pasta Digital Fichas esARS + Repositório Digital) e apoio aos professores da 

equipa. As Pastas Digitais foram organizadas de acordo com as disciplinas e por ano de escolaridade, à exceção da 

Pasta de Educação Especial que obedece a áreas de intervenção definidas pelas duas professoras de Ensino Especial; 

c) atualização de “Repositório Digital” que aloja: 

- sítios eletrónicos (Objetos de Aprendizagem – RED) recomendados a alunos e docentes de todas as áreas 

disciplinares para o seu trabalho pedagógico, organizado por disciplina e/ou tema, elaborado com o apoio dos 

docentes da escola e dos diferentes grupos disciplinares ; 

- uma base de dados de links de acesso e e-books (Biblioteca Digital) seguindo a tabela de autoridade CDU.  

O link da DRIVE e-esARS.escol@digital  que aloja as fichas da Pasta Digital e as hiperligações diretas para os sites 

recomendados do Repositório Digital foi enviado a todos os professores por correio eletrónico e colocado no 

ambiente de trabalho dos computadores da sala de estudo. O link de acesso à página da biblioteca da escola 

http://bibliotecaesars.wix.com/beesars foi colocado no ambiente de trabalho dos computadores da biblioteca da 

escola, sala de estudo e sala de professores; 

d) sessão explicativa sobre leitura em tablet dinamizada por PB e alunos da equipa da biblioteca da escola (20 de 

Fevereiro de 2015, esARS.escola em movimento e uso do Google sky, no eclipse do sol, dia 20 de Março de 2015) ;  

e) criação do endereço esarsprojeto@gmail.com com o objetivo de garantir a segurança da conta que tem a  DRIVE 

original do projeto (  e-esARS@esars.pt ), partilhar as Pastas Digitais e o Repositório de forma a fazer a  leitura nos 

tablets; 

f) ações de sensibilização no âmbito das literacias dirigida a professores em articulação com a Direção e a Secção de 

Inovação do CP; 

g) ações de literacia da informação e referenciação bibliográfica com uso do Word  dirigidas a alunos/turmas do 

12.ºano; 

h) criação de tutoriais  e normas de uso/requisição dos tablet; 

i) leitura de e-books na biblioteca e uso de ferramentas digitais para produção de áudio-livros (bilingue, Padlet com 

mural da semana de leitura); 

j) realização de videoconferência entre as duas escolas/turmas para o desenvolvimento de uma atividade digital 

conjunta; 

m) comunicação e divulgação do projeto em trabalho articulado com a Direção (Escola, CP, CG, BI.esARS) e CIBE 

(reunião RBE/SABE/CIBE)  

 

3.ação da Direção 

n) coordenação do projeto em articulação com a PB e coordenação da sala de estudo; 

o) criação de endereço oficial do projeto e-esARS@esars.pt ; 

p) gestão das verbas atribuídas; 

q) aquisição de 10 tablets para a biblioteca da escola e sala de estudo; 

r) aquisição de dicionários e obras de referência para a disciplina de Espanhol (língua de iniciação na esARS). 

mailto:e-esARS.escol@digital
http://bibliotecaesars.wix.com/beesars
mailto:esarsprojeto@gmail.com
mailto:e-esARS@esars.pt
mailto:e-esARS@esars.pt
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3. PRODUÇÃO [RECURSOS DIGITAIS ALOJADOS NA DRIVE]  

 

 1.ª FASE    2014.2015 

 
  DRIVE e-esARS.escol@digital 

https://drive.google.com/folderview?id=0ByVxvTZeoPQkM1IyX016X05MelE&usp=sharin

g 

 

Pasta Digital por 

Disciplina1  

C
FQ

 

C
N

.B
io

l 

Ec
o

n
. 

EF
 

EV
.E

T.
G

D
 

EM
R

C
 

Es
p

an
h

ol
 

Fi
l. 

 P
si

co
l. 

Fr
an

c.
 

G
e

o
g.

 

H
is

t.
 

In
fo

rm
at

. 

In
gl

ê
s 

M
at

. 

P
o

rt
. 

Ed
u

c.
 

Es
p

e
ci

al
 

1.ºP 
EB Não há registo de fichas digitais por duas razões: a questão do erro e atraso na colocação de professores 

prejudicou a constituição do grupo de professores e o acesso livre à DRIVE onde se alojam as pastas 
permitiu a eliminação indevida de alguns campos. 

ES 

2.ºP  
EB 2 3  6 0 3 0  0 9 5 0 12 2 0 

13 
ES 4 3 9 5 4 3 0 7 23 0 3 10 0 13 0 

3.ºP  
EB                

 
ES                

Total “Fichas autocorrigidas” 6 6 9 11 4 6 0 7 23 9 8 10 12 15 0 13 
 

Repositório 

digital 

RED  por disciplina 1 0 2 0 4 9 0 0 0 0 8 2 0 4 0 0 

biblioteca da escola 

biblioteca digital 
 Objetos de aprendizagem 

 
RED externos 

(generalidades) 

RED esARS 

(generalidades e 

Contos) 

Tutoriais 
Classes CDU = 224 títulos 

bibliotecas online= 20 
5 5 7 

 

 

Nota
1  

Cada professor é responsável  pela “Pasta  Digi tal” da sua  disciplina e considera-se o período de 150 minutos para 
realização de uma ficha  autocorrigida , isto é,  ao fim de 150 minutos  cada professor publicará  uma ficha  e correção 

na  pasta digi tal pela qual é responsável , considerando que: 
50 minutos  = pesquisa e seleção de conteúdos 

50 minutos  = elaboração da ficha 
50 minutos  = elaboração da correção 
O objetivo é elaborar em média 2 a  3 fichas autocorretivas mensais (mês  de novembro de 2014 até junho 2015 = 8 

meses). No final de cada  ano letivo por pasta  haverá, aproximadamente, 24 fichas e respetiva correção. 

 

 

Constrangimentos:  

Nas Pastas Digitais das disciplinas de Espanhol e Português não existem fichas de trabalho por não ter sido possível 

agregar professores dessas áreas ao projeto; 

O acesso, domínio e ritmos de aprendizagem da tecnologia  dos alunos e dos professores é desigual o que provoca 

algum abrandamento no nível de aprofundamento do projeto; 

Este projeto tem uma forte componente experimental, uma vez que se trata do desenvolvimento de um projeto 

novo na escola; 

Não é possível saber quem está disponível para integrar a equipa (implica gestão de horas e vinculação de 

professores ao projeto). 

 

 

mailto:e-esARS.escol@digital
https://drive.google.com/folderview?id=0ByVxvTZeoPQkM1IyX016X05MelE&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0ByVxvTZeoPQkM1IyX016X05MelE&usp=sharing
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4.AÇÕES A DESENVOLVER 2 .ªFASE  
 

a) reforçar e valorizar o trabalho desenvolvido na formação e produção de materiais didáticos baseados nas 

atividades de promoção da leitura, mas também nos  conteúdos científicos e específicos de todas as disciplinas; 

b) apresentar “ementas digitais” e implementar práticas  dirigidas a professores e alunos; 

c) aferir dos impactos das atividades do primeiro ano do projeto através de indicadores de desempenho  dos alunos 

e professores (junho 2015); 

d) mediante avaliação dos resultados apurados, ajustar aspetos identificados como carecendo de melhoria e 

consolidação dos processos (setembro 2015, apresentação da planificação);  

e) produzir atividades incidindo sobre os conteúdos curriculares das disciplinas que intensifiquem o trabalho com 

alunos e se constituam por uma série de perguntas e respostas contendo diferentes categorias de análise (Quiz, Hot 

Potatoes, questionários, exploração de imagens, poemas, videogramas, etc) com impacto no sucesso e 

aprendizagens curriculares ( a disponibilizar na DRIVE ou alojadas em plataforma criada para o efeito); 

f) utilizar tablets para além do espaço da biblioteca da escola e sala de estudo, alargando o uso à  sala de aula, de 

forma articulada, em atividades de formação e divulgação, para alunos e professores, nos domínios da promoção da 

leitura, do fomento da literacia da informação e produção e disponibilização de conteúdos e aplicações que 

potenciem a leitura e a aprendizagem; 

g) intensificar parcerias e atividades de intercâmbio internacional para partilha de recursos em línguas estrangeiras 

e utilização paralela das novas tecnologias; 

h) manter a gestão das ações  definida no 1.ºano. 

 
Destinatários:  
Alunos e Professores da escola 

 


