
BIBLIOTECA ONLINE 

 

A nossa biblioteca possui um 

sítio na internet, ao qual podes 

aceder a partir da página Web 

do Agrupamento 

(www.aemoncao.com). Este sítio 

possui oito subsecções: Blogue 

“Os Meus Livros”, Boletim 

Informativo, Catálogo do 

Agrupamento, Centro de 

Recursos Online, Documentos 

BE, Equipa/Contactos, Literacia da Informação e Biblioteca Digital. 

No Blogue “Os Meus Livros” podes apreciar comentários feitos pelos teus colegas e professores. 

Podes, também, colocar lá comentários sobre os teus livros preferidos. Para colocares informação 

neste Blogue, envia os textos para os endereços: fernandomagalhaes@aemoncao.com (Escola 

Secundária de Monção, Escola Básica Deu-la-Deu Martins e Escola EB1/JI de Pias) e 

armandinarodrigues@aemoncao.com (Escola Básica Integrada de Tangil, Centro Escolar de Monção e Escola 

EB1/JI de Mazedo).  

Aceita o nosso convite: Consulta, comenta, participa! 

No Boletim Informativo, podes consultar notícias relativas aos principais acontecimentos ocorridos 

nas bibliotecas escolares do agrupamento. Podes, também, participar na sua elaboração colocando lá 

notícias. 

Na subsecção “Catálogo do Agrupamento” é possível a consulta online dos catálogos do fundo 

documental das bibliotecas das Escolas Secundária de Monção, Básica Deu-la-Deu Martins e Básica 

de Tangil (2º e 3º Ciclos).  

No Centro de Recursos Online existe uma hiperligação ao Centro de Recursos Online da Rede de 

Bibliotecas Escolares (RBE) onde, utilizando a ferramenta Diigo, são disponibilizados um conjunto 

alargado de recursos educativos, em linha, para apoio às atividades a realizar pela biblioteca, pelos 

professores e alunos, na escola ou no domicílio. Nesta subsecção, também estão disponíveis várias 

aplicações para dispositivos móveis - APPS PARA EDUCAÇÃO. Esta página, também da 

responsabilidade da Rede de Bibliotecas Escolares, reúne um conjunto de apps para dispositivos 

móveis com potencialidade pedagógica, organizadas por categorias. Escolhe a categoria pretendida 

no menu do lado direito e, para descarregar a app, abra o link correspondente ao seu SO (iOS ou 

Android). 



Na subsecção Literacia da Informação são disponibilizados materiais informativos e de apoio à 

utilização adequada da internet: guia de pesquisa na internet; grelha de avaliação de páginas web; 

guia de como fazer citações e referências bibliográficas; guia de organização da informação; guia de 

pesquisa de informação; guia de como elaborar um trabalho; guia para desenvolvimento das 

competências do trabalho em grupo, da gestão do tempo e da organização do ambiente de estudo. 

Na subsecção Biblioteca Digital, é possível consultar vários e-books gratuitos.  

Nas subsecções Documentos BE, Equipa/Contactos estão disponibilizados vários documentos oficiais 

da BE, assim como a constituição da equipa coordenadora e respetivos contactos. 

Espero que a biblioteca online proporcione novas oportunidades de utilização e produção de 

informação e contribua para criar e manter nos alunos o hábito e prazer da leitura, da aprendizagem 

e da utilização das bibliotecas ao longo da vida. 

O Professor Bibliotecário 
  Fernando Magalhães 

 

 

 

 

 


