
Cronograma 

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 

CURSO DE FORMAÇÃO 

Destinatários:  Educadores de Infância e Pro-

fessores dos Ensinos Básico e Secundário 

Inscrições até 21 de dezembro 2018,  

(Prioridade professores bibliotecários) 

Link: 

https://goo.gl/forms/0e9KK2npbBaYwjeH2 

Acreditação 

 

A ação de formação “ A Biblioteca Es-

colar, agente de mudança na escola 

do séc. XXI “, 25h , foi acreditada, na 

modalidade de Curso de Formação, 

pelo CCPFC ao abrigo do RJFC, com o 

n.º de registo  CCPFC/ACC-93805/18 

 

         Isabel Maria Teixeira Peixoto Ramos 

Formadora 
Local 

    Escola Secundária de Amarante 

Data 

 Horário 

 Aulas 

  Assíncronas 

 Horas 

Horário 

 Aulas  

Presenciais 

10/01/2019  3 10h00-13h00 

17/01/2019 19h00-21h00 2  

07/02/2019  3 10h00-13h00 

14/02/2019 19h00-22h00 3  

07/03/2019  3 10h00-13h00 

14/03/2019 19h00-22h00 3  

09/05/2019  3 10h00-13h00 

16/05/2019 19h00-21h00 2  

11/07/2019  3 10h00-13h00 

                       TOTAL = 25horas 

 

A Biblioteca Esco-

lar, agente de mu-

dança na escola 

do séc. XXI  



Objectivos a atingir 

1. Promover o desenvolvimento de competências do pro-

fessor bibliotecário e da equipa face aos atuais desafios 

das bibliotecas escolares. 

 

2. Contribuir para a melhoria dos recursos e serviços das 

bibliotecas escolares 

 

3. Promover a partilha de conhecimentos e experiências 

entre professores bibliotecários 

 

4. Veicular noções básicas de tratamento documental 

 

5. Promover a difusão da informação 

 

6. Promover as literacias digital, informacional, da leitura 

e dos média através do trabalho em articulação BE/

currículo 

 

7. Promover o trabalho em articulação BE/currículo 

 

8. Promover o trabalho em rede (no AE, concelhio, nacio-

nal) 

 

     Efeitos a Produzir Conteúdos da ação 

Os conteúdos desta ação prendem-se com as diversas valên-
cias de intervenção a que um professor bibliotecário tem de 
responder na sua Escola não Agrupada / Agrupamento, de 
acordo com o conteúdo funcional enunciado no art.º 3.º da 
Portaria 192-A/2015, de 29 de junho: 

1. Programa Rede de Bibliotecas Escolares. Quadro estratégico: 

2014-2020 (1h presencial) 2. A Biblioteca na Escola/ no Agrupa-

mento e as funções do professor bibliotecário/equipa (1 h presenci-

al)3. A Biblioteca escolar e a articulação curricular: as potencialida-

des do trabalho colaborativo (1h presencial+2h a distância, assín-

crona) 3.1. Aprende r com a biblioteca escolar: referencial sobre as 

aprendizagens dos alunos em articulação BE/currículo. 3.1.1. A 

literacia: da leitura, dos média, da informação, digital. 3.1.2. Traba-

lhar por projetos. 4. A era digital e os seus desafios para as BE: os 

novos ambientes de aprendizagem (3h presenciais+3h a distância, 

assíncrona)4.1. Novos dispositivos e práticas para a pedagogia no 

séc. XXI: aplicações para a educação 4.2. A biblioteca digital5. Práti-

cas de leitura: mediação da leitura e leitura em voz alta de acordo 

com a faixa etária do público alvo (3h presenciais)6. Tratamento 

documental informatizado em linguagem UNIMARC) e gestão da 

informação (3h presenciais+3h a distância, assíncrona) 6.1. circuito 

do documento, da informação e da leitura 6.2. procedimentos de 

seleção e aquisição 6.3. tratamento preliminar e técnico: registo , 

carimbagem, catalogação, classificação, indexação, cotação/

arrumação/disponibilização dos diversos tipos de documentos 6.4. 

OPAC (On-line Public Access Catalog). 6.5. Difusão da informação 

6.5.1. informatização do em préstimo 6.5.2. registos de utilização 

dos serviços 7. A biblioteca em rede: uniformização de procedimen-

tos no Agrupamento de Escolas/nas BE do concelho (1h a distância, 

assíncrona) 8. Avaliação da BE: o MABE (1h a distância, assíncrona) 

9. O marketing nas bibliotecas escolares (1h presencial) 10. Gestão 

de recursos (1h presencial) 10.1. gestão dos recursos humanos 

10.2. organização e gestão dos recursos de informação. 11. Avalia-

ção da ação (1h presencial) 

 

 

“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 Formação 
Continua de Professores (dimensão científica e pedagógica), a pre-
sente ação não releva para a progressão em carreira. 

Efeitos para progressão 

Avaliação dos formandos 

 

 

 

Critérios de Avaliação 

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: 

A avaliação será expressa numa escala de 1 a 10, a que cor-

responde a menção qualitativa de:  

  
PARTICIPAÇÃO 

(4 valores) 
  

Rigor das 
interven-

ções 

Envolvimen-
to nas tarefas 

Produção / 
apresentação 

de atividades e 
materiais 

individual-
mente ou em 

trabalho cola-
borativo 

1 Valor 1 Valor 2 Valores 
  

TESTE OU TRA-
BALHO FINAL 

INDIVIDUAL 
(Sob forma de 
relatório ou porte-
fólio) 

(6 valores) 
  

Estrutura 
Rigor cientí-
fico e peda-

gógico 

Reflexão do 
impacto 

2 Valores 2 Valores 2 Valores 


