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CURSO DE FORMAÇÃO 

A Biblioteca Escolar e a 

implementação de projetos 

de leitura no Agrupamento 

Destinatários:  Educadores de Infância e Pro-

fessores dos Ensinos Básico e Secundário 

Inscrições até 20 de dezembro 2019,  

em 

https://forms.gle/tnbqV4GcvoeH4pwu7 

(Ação do plano de formação do AE de Amarante) 

 

Acreditação 

 

A ação de formação “ A Biblioteca Es-

colar e a implementação de projetos 

de leitura no Agrupamento“, 25h , foi 

acreditada, na modalidade de Curso 

de Formação, pelo CCPFC ao abrigo do 

RJFC, com o nº de registo  CCPFC/ACC-

93899/18 

 Isabel Maria Teixeira Peixoto Ramos 

Formadora 
Local 

    Escola Básica de Amarante 

Data 

Horário 

 Aulas  

Presenciais 

  Assíncro-
nas 

 Horas 

 Horário 

   Síncro-
nas 

13-01-2020 17h00-20h00   3  

  4horas  4  

17-02-2020   1 21h00-22h00  

   3horas  3 

02-03-2020 17h00-20h00   3  

09-03-2020   2 21h00-23h00  

   2horas  2 

16-03-2020   1 21h00-22h00  

   3horas  3 

21-04-2020 17h00-20h00   3  

                                         TOTAL = 25h 



 

Objectivos a atingir 

1. Promover o desenvolvimento de com-

petências do professor bibliotecário para 

a promoção da leitura. 

2. Implementar dinâmicas e práticas de 

leitura em contextos e suportes diversifi-

cados. 

3. Fomentar práticas colaborativas na 

promoção da leitura. 

4. Elaborar projetos de leitura para colo-

car em prática no agrupamento/escola. 

     Efeitos a Produzir Conteúdos da ação 

 

1. A promoção da leitura na escola/agrupamento: (3 horas – pre-

sencial)1.1 Formar leitores: do Quadro Estratégico 2014-2020 ao 

Projeto Educativo de Escola.1.2 A importância das literacias da 

leitura, dos média e da informação, na formação de leitores.1.3 O 

papel do Professor Bibliotecário e da equipa da BE na implementa-

ção de projetos e de práticas de leitura.1.4 Projetos de leitura em 

articulação com as Bibliotecas Escolares. 

2. A leitura e a formação do leitor: (4 horas on-line assíncronas)2.1 

Tipos e contextos de leitura (da leitura impressa à leitura digi-

tal).2.2 As fases de desenvolvimento da leitura.2.3 O papel da moti-

vação. 

3. Estratégias e atividades de leitura na Biblioteca Escolar I (4 horas 

on-line: 1 hora síncrona e 3 assíncronas).3.1 A literacia da leitura e 

o referencial “Aprender com a Biblioteca Escolar”.3.2 A abordagem 

da obra literária na Biblioteca Escolar.3.3 Estratégias de leitura. 

4. Estratégias e atividades de leitura na Biblioteca Escolar II (3 horas 

– presencial)4.1 A promoção da leitura autónoma.4.2 A leitura 

inclusiva (formatos e acessibilidades).4.3 Atividades a desenvolver 

na Biblioteca Escolar. 

5. Outras práticas de leitura na Biblioteca escolar – (4 horas - on-

line: 2 síncronas e 2 assíncronas)5.1 Comunidades de leitores e 

plataformas digitais de partilha de leituras.5.2 Os clubes de leitu-

ra.5.3 Parcerias de leitura. 

6. Projetos de leitura na escola/agrupamento (4 horas - on-line: 1 

hora síncrona e 3 assíncronas)6.1 Como elaborar um projeto de 

leitura.6.2 O acompanhamento e mediação de projetos.6.3 Planifi-

cação de um projeto de leitura a desenvolver na escola/

agrupamento. 

7. Avaliação (3h - presencial) 

Propostas de trabalho: 

1. Apresentação e discussão dos projetos de leitura planificados 

pelos formandos. 

2. Reflexão escrita sobre as aprendizagens realizadas. 

 

“Para os efeitos previstos no n.º1 do artigo 8.º, 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 


