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Resumo 
 
 

Sintra e-conteúdos é um projeto conjunto das bibliotecas escolares dos Agrupamentos de 

Escolas Professor Galopim de Carvalho e Padre Aberto Neto, vencedor da candidatura a Ideias 

com mérito da Rede de Bibliotecas Escolares e que já participou no TICeduca Júnior 2012. 

Trata-se de um projeto inovador na área das tecnologias e recursos educativos envolvidos e na 

implementação de metodologias de trabalho cooperativo e interdisciplinar. 

Utilizando iPads, respetivas aplicações e ferramentas da Web 2.0, alunos e professores 

trabalham conteúdos curriculares e produzem novos recursos educativos digitais. 

Dando resposta aos novos desafios que se colocam às bibliotecas escolares na área das 

literacias digitais e da informação, este projeto visa não só promover a leitura e a utilização da 

informação mas também a produção de recursos e disseminação. 

 

Palavras-chave: Inovação, tecnologia, trabalho de projeto, iPad, recursos digitais. 

 

1. OBJETIVOS DO POJETO/ ATIVIDADES A DESENVOLVER 
 
 
 

1.1. Promover a literacia digital e da informação 
 

. Formação de professores para a utilização dos equipamentos em contexto de ensino- 

aprendizagem; 

. Utilização livre do iPad na biblioteca escolar (BE) por parte dos alunos, com acesso a 

aplicações educativas e ebooks, enquadrada por membros da equipa da BE; 

. Utilização do iPad na sala de aula, a partir de trabalho em parceria entre o professor 
 

curricular e o professor bibliotecário (PB). 
 
 
 

1.4 Promover hábitos de leitura junto de novos públicos e com novos suportes 
 

. Utilização do iPad para leitura de obras do PNL em sala de aula; 
 

.  Utilização  do  iPad  para  leitura  de  ebooks,  revistas  e/ou  jornais  na  biblioteca, 

file:///F:/ticEDUCAjunior2013/Atas/Atas_ticEDUCAjunior2013/atas/cregalopimcarvalho@gmail.com


II Encontro Nacional TIC e Educação para Alunos do Ensino básico e Secundário 

 
102 

mediante utilização livre, mediada pela equipa da BE. 

 
 

1.5 Produzir RED de acordo com a faixa etária do público-alvo 
 

. Produção de conteúdos para/no iPad em contexto de sala de aula e com dimensão 

interdisciplinar; 

. Disponibilização dos conteúdos produzidos nos iPad em diferentes plataformas. 
 
 
 
 

2. RECURSOS 
 
 
 

2.1. Recursos humanos envolvidos 
 

No presenta ano o projeto foi alargado de 3 para 9 turmas envolvendo: 
 

. 20 professores; 

. 200 alunos; 

. 2 professoras bibliotecárias; 

. 1 funcionária de biblioteca; 

. 60 alunos monitores da BE. 
 

2.2 Recursos materiais 
 

. 14 iPad; 
 

. Aplicações para produção e manipulação de texto, imagem e som; 
 

. Acesso à internet. 
 
 
 
 

3. PARTILHA DE RESPONSABILIDADE NA EXECUÇÃO DO PROJETO 
 
 
 

3.3 Responsabilidade da equipa da BE 
 
. Divulgação do projeto junto dos docentes; 

 

.   Disponibilização   dos   equipamentos,   aplicações   e   documentos   necessários   à 

realização das atividades com as turmas; 

. Trabalho direto com os docentes e as turmas durante as sessões; 
 

. Divulgação dos trabalhos 
realizados. 
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3.4 Responsabilidade dos docentes curriculares 
 
. Divulgação do projeto junto dos alunos das suas turmas. 

 

.  Planificação  das  atividades  a  realizar  com  as  turmas,  incluindo  a  seleção  das 

aplicações e recursos a utilizar. 

. Partilha dos recursos digitais produzidos para/ou nas sessões. 
 

. Análise e avaliação dos trabalhos e das aprendizagens realizados. 
 

4. METODOLOGIA 
 

Para desenvolvermos as nossas atividades e quebrar com a sala de ensino tradicional, 

tentamos adotar a metodologia do Movimento da Escola Moderna (s/d), que difundiu 

as práticas de Célestin Freinet, e onde alunos e professores trabalham 

cooperativamente no sentido de desenvolver e adquirir competências. 

A avaliação, organização do grupo e atividades são feitas da forma como indica a 
 

imagem 1 (Costa, s/d). Partindo do trabalho em grupo, mas recorrendo à diferenciação 

de tarefas num mesmo projeto exige-se um maior envolvimento de todos com vista ao 

desenvolvimento do pensamento crítico, colaboração e comunicação. 

A  avaliação  é feita  de forma  contínua e  pretende não  só avaliar  os alunos  como 
 

reformular as estratégias dotadas. 
 

Figura 1: avaliação, organização do grupo e atividades. 
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