Acreditação

Cronograma
N.º Sesões

Data

Horário

N.º de
Horas

1

21-03-2018

15h30-18h30

3

2

11-04-2018

15h30-19h30

Online
4

3

18-04-2018

15h30-18h30

3

4

02-05-2018

17h30-21h30

Online
4

5

09-05-2018

15h30-18h30

3

6

23-05-2018

17h30-21h30

Online

7

20-06-2018

14h30-18h30

4

Total 25h

Local

A Oficina de formação “Ser Diretor
de Turma. Contar com Biblioteca
Escolar“, 50h (25h presenciais mais
25h trabalho autónomo), foi acreditada,
na modalidade de Oficina de Formação, pelo CCPFC ao abrigo do RJFC,
com o n.º de registo CCPFC/ACC–
89117/16

Efeitos para progressão

OFICINA DE FORMAÇÃO

Ser Diretor de Turma.
Contar com Biblioteca
Escolar

Para os efeitos previstos no nº1 do artigo 8º, do
Regime Jurídico da Formação Contínua de Professores, a presente ação releva para efeitos de progressão em carreira de Educadores de Infância e Professores dos Ensinos Básico e Secundário.
Para efeitos de aplicação do artigo 9.º do Regime
Jurídico da Formação Continua de Professores
(dimensão científica e pedagógica), a presente ação
não releva para a progressão em carreira.

Escola Básica e Secundária de
Vale de Ovil
Destinatários: Educadores de Infância e Professo-

Organização

Inscrições até ao dia 12 de março
de 2018, em
https://goo.gl/forms/m9TjIs6kj21JFZVG3

Prioridade docentes do Agrupamento de Escolas
de Vale de Ovil

res dos Ensinos Básico, Secundário e de Educação
Especial

Formadoras:
Centro de Formação de Associação de Escolas de Amarante e Baião –
Sede Esc. Sec. de Amarante Av. General Vitorino Laranjeira, nº 592 –
4600-018 AMARANTE
Telef. 255410190 – Fax 255432149.
e-mail: cfamarantebaiao@gmail.com
Skype: cfaeab
Web: http://www.cf-ab.com/
Facebook: Centro de Formação de Associação de Escolas de Amarante e
Baião - Cfaeab

Hermínia da Conceição Marques dos Santos
Ilda Maria Marinha Moreira Teles Braga

Objetivos da ação

Conteúdos da ação

Avaliação dos formandos

1ª Sessão (presencial) – 3.00h:

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
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.

• 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.

É necessária a frequência de, pelo menos, 2/3 das sessões previstas. Em cada sessão, serão passadas folhas de
presença, para assinatura dos inscritos.
A avaliação dos formandos será realizada em obediência
ao disposto no Regime Jurídico da Formação Contínua
tendo em conta:

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).

Participação nas sessões (dinâmica da participação e qualidade das intervenções) – 20%

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.

Trabalho de aplicação de conteúdos – 60%

5ª Sessão (presencial) – 3.00h:
• A biblioteca escolar:
o Como lugar físico e virtual de diversificação e enriquecimento das
fontes e recursos de informação de apoio ao currículo;
o 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.
Trabalho autónomo (25 horas)
Os formandos irão aplicar os conteúdos abordados aos seus contextos
curriculares, elaborando propostas de interação com a biblioteca escolar, tendo como base de Trabalho o Referencial “Aprender com a Biblioteca Escolar”. A partir do Referencial, os formandos irão planear experiências pedagógicas colaborativas, envolvendo disciplinas e áreas transversais (como a Educação para a Cidadania), com vista a desenvolver os
níveis de literacia dos alunos nos domínios da leitura, da informação e
dos media, e a promover a autonomia, o espírito crítico e a iniciativa dos
alunos.
Será também solicitada aos formandos a apresentação de um portefólio
com o trabalho realizado ao longo da formação.

Competências e capacidades (coerência, pertinência e espírito crítico) – 20%

A avaliação será expressa numa escala de 1 a
10, a que corresponde a menção qualitativa de:

