Portalegre

Aos formandos que preencherem os requisitos legais adequados, serão pagas
as deslocações, de acordo com o estipulado na Lei.

Inscrições até 23 de Out/2017
Por correio, fax ou mail para o CEFOPNA

Formadores:

Carla Correia (Formadora da RBE)
Luísa Moreira (Formadora do CEFOPNA)

Nível de Ensino:
Educação Pré-Escolar
1º CEB
2º CEB
3º CEB
Ensino Secundário
Educação Especial

Grau académico:
Bacharelato
Licenciatura
Mestrado

Pós-graduação
Doutoramento
Outro
Qual? ____________________
__________________________

Vínculo:
Quadro de Agrupamento/Escola
Contrato

Quadro de vinculação
Sem vínculo
Outro

Data de início do vínculo contratual : _____/_____/_____

A FICHA DE INSCRIÇÃO deverá ser preenchida com letra de imprensa e, por imposição das regras do POCH/Portugal 2020, todos os campos deverão ser preenchidos para posterior utilização para fins
estatísticos e de avaliação. CP - Código Postal; BI/CC - Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão; NIF - Número de Identificação Fiscal; NISS - Número de Identificação da Segurança Social

Grupo de Recrutamento: _______

Qual? ______________________________
___________________________________

Agrupamento/Escola: ________________________________________; Localidade: _______________________________;

E.mail: _________________________________________@____________________________________

BI: _________________________; NIF:_________________________; NISS: _________________________;

CP: __________ - ______; Localidade: _______________________________; Telefone: ______ ______ ______; Telemóvel: _______ ______ _______

Morada: __________________________________________________________________________________________________________________

Nome: __________________________________________________________________________________; Data do Nascimento: ____/____/____;

E l v a s

Grupos de Recrutamento: Educ. de Infância e Prof. do Ens. Básico e Secundário
Castelo de Vide

Ação: Ser Diretor de Turma. Contar com a Biblioteca Escolar

Marvão

Formação Contínua de Pessoal Docente

Campo Maior
A r r o n c h e s

Oficina de Formação - 25 + 25 h
Educ. de Inf. e Prof. do Ens. Básico
e Secundário
CCPFC/ACC– 90838/17
Escola Secundária Mouzinho da Silveira
Apartado 49
7301-901 PORTALEGRE
Telef. e fax: 245 205 768 e 245 208 676
E-mail: cefopna@gmail.com
URL: www.cefopna.edu.com

Ser Diretor de Turma.
Contar com a Biblioteca
Escolar

Ser Diretor de Turma. Contar com a Biblioteca Escolar
Conteúdos

A revolução digital e a expansão da designada Sociedade
do Conhecimento, que caracterizam a nossa Era, colocam
à Escola atual novos desafios, no sentido de dotar os jovens de um conjunto de saberes hoje considerados vitais
para a sua vida pessoal, social e profissional.
Às escolas é atualmente exigido que melhorem a educação e a qualidade das aprendizagens, sendo-lhes para tal
imposta uma profunda mudança dos métodos de ensino e
dos ambientes de aprendizagem, que só um contexto rico
em recursos e baseado em processos de leitura e investigação, processamento da informação e produção de conhecimento podem proporcionar.
A formação leitora e as literacias são, hoje, campos cada
vez mais cruciais na resposta às múltiplas alterações socioeconómicas, culturais e tecnológicas ocorridas nos nossos
dias, indutoras de novas formas de acesso e construção do
conhecimento e de novas práticas culturais e de lazer,
constituindo um fator decisivo para que os jovens sejam
capazes de enfrentar com sucesso as exigências que a
sociedade contemporânea lhes coloca, munindo-se de
uma ferramenta básica para a informação, a comunicação
e a inclusão social.
A biblioteca escolar constitui uma base natural para o
desenvolvimento destas competências, dando acesso a
uma vasta gama de media e fontes de informação
(analógicos e digitais); formando para o prazer da leitura e
a compreensão leitora; colaborando com os docentes no
ensino embebido no currículo de competências digitais,
mediáticas e da informação; orientando na mobilização de
capacidades de pensamento crítico e de resolução de
problemas e educando para um conjunto de valores e de
atitudes considerados indispensáveis ao exercício da cidadania.
A investigação e a experiência têm vindo a demonstrar
este valor das bibliotecas escolares, permitindo estabelecer uma relação entre a qualidade do seu trabalho e o
sucesso dos alunos.

1ª Sessão (presencial) – 3.00h:
 Orientações curriculares, áreas transversais, projeto educativo e
objetivos de aprendizagem.
 A gestão do currículo no contexto dos planos das turmas
2ª Sessão (online) – 4.00h:
 A leitura, a informação, a comunicação e a produção de conhecimento como condição de uma cidadania crítica, criativa, ativa
e responsável.
 A educação para as literacias no contexto da sociedade do
século XXI.
3ª Sessão (presencial) – 3.00h:
 Oportunidades para a articulação do currículo com a biblioteca
escolar.
 O referencial Aprender com a biblioteca escolar – breve familiarização (exemplos de aplicação).
4ª Sessão (online) – 4.00h:
 Contextos, metodologias e práticas de integração de competências de literacia em projetos e atividades de ensino e aprendizagem.
 Programas e ações de desenvolvimento da formação leitora e
das literacias: planificação, execução e avaliação colaborativa.
5ª Sessão (presencial) – 3.00h:
 A biblioteca escolar:

das literacias e infraestruturas básicas de apoio ao currículo;
4.Encontrar oportunidades de colaboração a partir das orientações
curriculares, dos projetos das escolas, das planificações disciplinares, dos planos das turmas e dos planos de aula, de modo a incluir
a biblioteca e os seus recursos no trabalho escolar e nas atividades
letivas;
5.Estimular a utilização de ferramentas tecnológicas, recursos
digitais, e-books, apps, jogos educativos, plataformas virtuais e
outros meios que proporcionem a exploração de novos ambientes
de aprendizagem e de colaboração;
6.Criar, em parceria com outros docentes, materiais didáticos,
instrumentos de avaliação, guiões de pesquisa, tutoriais para a
criação de produtos impressos e digitais, kits pedagógicos, espaços
na Web, recursos multimédia e outros instrumentos aplicáveis a
diferentes temas;
7.Valorizar as bibliotecas escolares como instrumento de formação
pessoal e profissional dos docentes e espaço de partilha e de
relação com as famílias e as comunidades, motivando para o seu
uso e rentabilização.

Como lugar físico e virtual de diversificação e enriquecimento das fontes e recursos de informação de apoio ao
currículo;

Como espaço de transversalidade para a inclusão escolar e
social da competência digital.
6ª Sessão (online) – 4.00h:
 O apoio da biblioteca escolar à utilização de ferramentas colaborativas para gestão do conselho de turma, para dinamização de
atividades da turma e para contacto com os encarregados de
educação e outros.
7ª Sessão (presencial) – 4.00h:
 Apresentação e partilha de projetos de articulação curricular
com a biblioteca escolar pelos formandos.
 Avaliação da ação.

Objectivos
1.Mobilizar os docentes responsáveis pela coordenação e gestão
pedagógica intermédia das escolas para o valor e o impacto da
leitura e das novas literacias no percurso educativo e escolar dos
alunos;
2.Melhorar as competências dos formandos no ensino integrado
das literacias digitais, da leitura, dos media e da informação e na
experimentação de metodologias e situações de aprendizagem
que o favoreçam;
3.Refletir sobre o papel das bibliotecas escolares como espaços
inovadores de aprendizagem e formação no domínio da leitura e

Público-alvo:
Educadores de Infância e Professores do Ens.
Básico e Secundário

1 turma:
Agrupamento de Castelo de Vide (sede)

Cronograma:
25/Out; 08, 29/Nov; 06/Dez; 10/Jan; 24/Jan

Formadores:
Carla Correia (Formadora da RBE)
Luísa Moreira (Formadora do CEFOPNA)

Inscrições até 23/Out/2017

OPNA
Por correio, fax ou mail para o CEF

