A TURMA, O CURRICULO E A
BI BLI OTECA ESC OLAR

Ficha de Inscrição
A ficha de inscrição encontra-se
disponível em:

Centro de Formação de Associação de Escolas
MARGUA, entre Mármore e Água

https://cfmargua.com/

FORMAÇÃO CONTÍNUA DE PESSOAL
DOCENTE
EDUCADORES DE INFÂNCIA E

Escola Secundária Públia Hortênsia de Castro
Rua Horta do Reguengo, 7160-201 VILA VIÇOSA
Correio Eletrónico: cfmargua@gmail.com

PROFESSORES DOS ENSINOS BÁSICO
E SECUNDÁRIO,

PROFESSORES

BIBLIOTECÁRIOS

Telefone: 268889146
URL: https://cfmargua.com/

CRONOGRAMA:
Data

Horário

06/ outubro
13/ outubro
27/ outubro

18h às 21h
18h às 21h
18h às 20h
20h às 22h
18h às 20h
20h às 22h
18h às 20h
20h às 22h
18h às 19h
19h às 22h
18h às 21h

3/ novembro
10/ novembro
17/ novembro

24/ novembro

Nº de
horas
3
3
2
2
2
2
2
2
1
3
3

Modalidade

Síncrona
Assíncrona
Síncrona
Assíncrona
Síncrona
Assíncrona
Síncrona
Assíncrona
Síncrona
Assíncrona
Síncrona

Formadoras:
Fátima Bonzinho
Marta Matos
Dora Manguinhas

CONTEÚDOS
Atualmente é exigido às escolas 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, o acesso à informação e a produção de conhecimento podem
proporcionar.
A biblioteca escolar constitui uma base natural para o desenvolvimento destas competências. O objetivo principal desta formação é

sensibilizar e formar os educadores, professores
titulares de turma e diretores de turma para
capacitarem os alunos para os desafios da escola atual, partido das potencialidades da biblioteca escolar e do trabalho colaborativo
com o professor bibliotecário.

FICHA DA FORMAÇÃO

- A gestão do currículo no contexto dos planos das turmas.

Formadoras:

- Orientações curriculares, áreas transversais, projeto
educativo e objetivos de aprendizagem.

Marta Matos

- 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.
- Oportunidades para a articulação do currículo com
a biblioteca escolar.
- O referencial Aprender com a biblioteca escolar.
- Contextos, metodologias e práticas de integração de
competências de literacia em projetos e atividades de
ensino e aprendizagem.

Fátima Bonzinho
Dora Manguinhas
Modalidade:
Curso de Formação
Número de Horas:
25 horas
(13h presenciais + 1 2h trabalho autónomo)
Regime de Frequência
B-Learning
Acreditação:

- Programas e ações de desenvolvimento da formação
leitora e das literacias: planificação, execução e avaliação colaborativa.

CCPFC/ACC-112345/21

- A biblioteca escolar como lugar físico e virtual de diversificação e enriquecimento das fontes e recursos de
informação de apoio ao currículo;

Educadores de infância, professores titulares de turma do 1.º ciclo do ensino básico e diretores de turma
do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário. Professores bibliotecários. Outros docentes.

- A biblioteca escolar como espaço de transversalidade
para a inclusão escolar e social da competência digital.

Público Alvo:

Turmas: 1

- O apoio da biblioteca escolar à utilização de ferramentas colaborativas para gestão do conselho de turma,

Número máximo de participantes: 15

- O apoio da biblioteca escolar para dinamização de
atividades da turma e para contacto com os encarregados de educação e outros.

Calendário:

- Apresentação e partilha de projetos de articulação
curricular com a biblioteca
escolar pelos formandos.
- Avaliação da ação.

Centro de Formação MARGUA
De 6 de outubro a 24 de novembro

