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Modalidade / Horas 
Curso, 15 horas 
 
Público-alvo 
Professores bibliotecários 
 
Formador(es) 
Isabel Alves 
 
Calendários-horários / Local 
. Turma A - Julho - 9, 14, 16, 21 e 23, das 17.00 às 
20.00h. Local - Escola EB - 2,3 de Perafita 
 
Razões justificativas da acção: Problema / 
Necessidades de formação identificados 
O Plano Tecnológico da Educação (PTE), aprovado pela 
Resolução de Conselho de Ministros n.º 137/2007, de 
18 de Setembro, tem como objectivo estratégico colocar 
Portugal entre os cinco países europeus mais 
avançados na modernização tecnológica do ensino em 
2010 e visa contribuir para a melhoria dos processos de 
ensino e de aprendizagem e para o reforço das 
qualificações das novas gerações de portugueses, 
através da concretização de um conjunto integrado de 
programas e projectos de modernização tecnológica das 
escolas. 
O PTE inspira-se na Estratégia de Lisboa e tem três 
eixos de actuação temáticos (Tecnologia, Conteúdos, 
Formação) e um quarto eixo transversal (Investimento e 
Financiamento), cada um dos quais com um conjunto de 
objectivos e de projectos associados e relacionados 
entre si. 
Inserido no eixo de “Formação” do PTE, o projecto de 
Formação e Certificação de Competências TIC tem 
como objectivo ultrapassar um dos principais factores 
inibidores da modernização tecnológica da educação – 
o défice de competências TIC –, promovendo a 
utilização das TIC nos processos de ensino e 
aprendizagem e na gestão escolar. O referido projecto 
consiste na implementação de um sistema de formação 
e certificação de docentes e não docentes, modular, 
sequencial, disciplinar e profissionalmente orientado. 
A presente acção de formação é parte integrante do 
projecto Competências TIC e tem como objectivo 
desenvolver os conhecimentos e competências que os 
docentes já possuem, para que os possam rentabilizar 
utilizando e integrando as TIC nos percursos formativos 
e nas aprendizagens que hoje implicam o domínio de 
um conjunto de literacias críticas. Este conjunto integra 
as literacias tecnológicas e digitais, essenciais ao uso 
apropriado das TIC e, com a mesma pertinência e 
fundamentação, as literacias inerentes ao acesso e uso 
crítico da informação na formação pessoal e social e na 
construção do conhecimento. 
Os diferentes tipos de literacia da escola de hoje 
complexificaram-se e passaram a incluir literacias que 
devem preparar para o uso de informação variada, 

multiforme e em ambientes e formatos diversos. O 
conceito de Literacia da Informação e a perspectivação 
da sua abordagem e integração no processo de ensino-
aprendizagem ganham pertinência neste contexto de 
mudança para ambientes ricos em tecnologia e 
situações de aprendizagem baseadas no uso de 
recursos. 
Este curso de formação visa responder, assim, através 
de uma estratégia de alargamento do domínio de 
competências no âmbito das Literacias digitais e da 
Informação e de apropriação e integração dos 
equipamentos e recursos de informação existentes, 
procurando contribuir para ajudar a Escola/Agrupamento 
a gerir as estruturas e os espaços com recursos de 
inegável valor educativo e formativo – Biblioteca 
Escolar, Portal da Escola/Agrupamento e outros.  
Esta formação dirige-se a todos os professores e aos 
coordenadores/ equipas das bibliotecas escolares a 
quem cabe gerir a informação e formar para o seu uso, 
contribuindo para o desenvolvimento das literacias, do 
pensamento crítico, aspectos vitais na construção do 
conhecimento e da cidadania. 
 
Objectivos 
1. Entender as diferentes literacias implicadas no uso 
das TIC. Pensar a Literacia para o uso da informação, 
perspectivando a sua integração no percurso formativo 
dos alunos e nas actividades curriculares de forma a 
produzir alterações no processo  ensino-aprendizagem; 
2. Entender a mudança, identificando pontos críticos 
chave: a abordagem construtivista do conhecimento; a 
integração de recursos no processo de ensino-
aprendizagem; a aprendizagem baseada em problemas; 
o trabalho de projecto; 
3. Entender a missão da Biblioteca Escolar e o seu 
trabalho neste contexto; 
4. Formar para as literacias digitais e da informação, 
capacitando os formandos para o uso efectivo e crítico 
dos recursos existentes na Biblioteca Escolar e/ou 
outros espaços físicos ou virtuais; 
5. Desenvolver competências associadas ao uso da 
Internet e dos dispositivos que medeiam o acesso à 
informação. O catálogo e outros dispositivos de 
disponibilização relacionados com a gestão da 
informação: bases de dados, directórios, portais e 
outros; 
6.Compreender o processo de pesquisa e de construção 
do conhecimento baseado no uso de recursos de 
informação, reflectindo sobre as vantagens do 
desenvolvimento das literacias no processo ensino-
aprendizagem. O papel dos modelos de pesquisa 
7. Reconhecer o valor da definição de uma estratégia 
comum e integradora a nível da Escola/ Agrupamento 
para o uso da informação. 
 
 
 



                                         
 

Centro de Formação de Associação das Escolas de Matosinhos                                                                                                                           Escola-Sede: Escola Secundária Augusto Gomes 
 

Plano de Formação para a Certif icação de Competências TIC - Nível 2 -  2010  
C428. Biblioteca escolar, literacias e currículo  

Acção  ac red i t ada  j unto  do  CCPFC  -  Conse lho  C i en t í f i co -P edagóg i co  d a  Fo rmação  Cont ínua  
Cand id a ta  a  co f i nanc i amen to  no  âmb i t o  do  QREN/POPH -  T ipo l og i a  3 . 5  

 

 

 

R. Damão 4450-107 MATOSINHOS   tel. 229399260  Ext. 44   fax. 229389686     E-mail: cfaematosinhos@mail.telepac.pt     http://www.cfaematosinhos.eu 

 

Conteúdos da acção 
1. TIC e novos contextos e dispositivos digitais. 
Literacias implicadas. Definição de conceitos. 
a. Literacias básicas. Literacias críticas no contexto da 
tecnologia e da Sociedade do Conhecimento 
b. As literacias digitais e da informação. Ligação às 
práticas formativas e curriculares. A mudança. 
2. Biblioteca escolar. 
a. A biblioteca escolar: missão e função no contexto da 
mudança. 
b. Apropriação/integração dos recursos educativos 
digitais (RED) nas práticas do processo ensino-
aprendizagem. 
c. Organização da informação relacionando-a com os 
objectivos da escola/aprendizagem. 
d. Criação de instrumentos de apoio às práticas 
pedagógicas. 
3. Exploração dos recursos físicos e digitais ou outros 
existentes na biblioteca escolar, no portal da 
Escola/Agrupamento e outros. 
a. Exploração de conteúdos e ferramentas, numa 
perspectiva integradora do trabalho escolar. 
b. Reflexão sobre o valor dos recursos de informação 
nas práticas de ensino-aprendizagem e na construção 
da autonomia dos alunos. 
4. Utilização integradora de dispositivos ou 
equipamentos que permitam o acesso e produção de 
informação. 
a. A Internet como ferramenta de trabalho na sala de 
aula e em contextos de trabalho individual e 
colaborativo. 
b. Conhecimento dos instrumentos facultados pela 
Internet (redes sociais, blogs, wikis…). 
c. Problemáticas associadas ao seu uso. 
5. Processo de pesquisa e construção do conhecimento. 
a. O processo de pesquisa; etapas do processo de 
pesquisa; motores de pesquisa. 
b. Literacias implicadas no processo de pesquisa. 
c. A ética da informação. 
6. A construção de uma escola promotora de literacias e 
competente no uso dos recursos de informação. 
a. Plano e estratégia no contexto da 
Escola/Agrupamento. Estratégias e práticas indutoras 
de mudança. 
b. O trabalho dentro e fora da sala de aula. 
c. O trabalho inter e transdiscplinar. 
7. Avaliação. Processo formativo. 
a. A avaliação incide sobre as propostas realizadas no 
decurso da formação. 
b. Questionários a realizar. 
c. Reflexão individual sobre o processo formativo 
 
Metodologias 
Esta acção de formação terá a duração de 15 h. 
Sugere-se que seja organizada em 5 sessões. 
Este curso de formação engloba diversas metodologias. 
O formador deve ter um papel de promotor e facilitador 

de reflexão permanente com os formandos sobre o 
papel das TIC, dos dispositivos/equipamentos e 
recursos de informação existentes na 
Escola/Agrupamento e na sua articulação com o 
currículo. 
As sessões de formação devem ser organizadas com 
base nos conhecimentos que os participantes detêm e 
nas expectativas destes, face  ao módulo de formação 
proposto. 
Devem ser criadas oportunidades de trabalho individual 
e em grupo, privilegiando propostas de actividades 
integradoras de carácter prático,  com a  preocupação 
da ligação com os contextos e as vivências profissionais 
dos formandos, que apontem novos caminhos e 
metodologias que se traduzam em práticas inovadoras 
com  os alunos. 
É fundamental prever momentos e espaços de partilha 
de experiências e trabalho produzido que pode ser 
realizado nas sessões presenciais e/ou com recurso à 
utilização de plataforma. A plataforma a usar pode/deve 
disponibilizar documentação de apoio essencial como 
recurso complementar  e orientador deste módulo de 
formação. 
Atendendo à escassez de horas de formação as 
actividades práticas podem ser realizadas em 
alternativa:  grupos de formandos realizam planos 
formativos de aula, outros grupos realizam a análise 
SWOT à situação da Escola/Agrupamento. 
 
Avaliação 
A avaliação dos formandos docentes nas acções de 
formação do CFAE_Matosinhos - Centro de Formação 
de Associação das Escolas de Matosinhos, é contínua, 
participada por todos os intervenientes. Os critérios de 
avaliação a utilizar são: qualidade da participação no 
contexto dos objectivos / efeitos a produzir; qualidade do 
trabalho individual.  
A avaliação da acção é feita através do preenchimento, 
pelo formando, de um documento que lhe é fornecido no 
primeiro dia. Elaboração de um relatório detalhado 
referente ao tratamento dos dados recolhidos. 
Nota - Consultar, por favor, Sistema de Avaliação 
dos Formandos Docentes (Artigo 50º. do Regulamento 
Interno, aprovado em 2 de Fevereiro de 2010). 
 
Informações sobre o Plano  
- Esta formação insere-se no SFCCTIC - Sistema de 
Formação e de Certificação de Competências TIC, 
definido pela [Portaria nº 731/2009, de 7 de Julho].  
- Segundo esse sistema, 90% dos docentes a 
exercerem funções em Matosinhos terão acesso a 
formação até 2013, duas acções obrigatórias e duas 
opcionais, que lhes permitirá aceder ao Nível 2 de 
Certificação de Competências  TIC. 
- Em 2010 teremos 36 turmas, destinadas a 720 
formandos, o que corresponde ao primeiro grupo (A) de 
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30% dos docentes de cada grupo de recrutamento das 
nossas Escolas Associadas. 
- Em 2011 o Grupo A realizará a segunda acção e o 
Grupo B fará duas acções. Em 2012 os Grupos A e B 
realizam a terceira acção e o Grupo C fará duas acções. 
Em 2013 os Grupos A e B realizam a quarta acção e o 
Grupo C a terceira e quarta. Da totalidade dos docentes 
a exercerem funções em Matosinhos, 90% concluirão 
assim o processo e ascendem ao Nível 2 de 
Certificação de Competências TIC. Os restantes 10% 
chegarão ao mesmo nível na sequência de avaliação 
positiva de portefólio digital. 
- As inscrições realizam-se, através de impresso próprio, 
directamente junto das Direcções das Escolas 
Associadas, a quem compete  o estabelecimento dos 
critérios e a selecção dos formandos. 
- Até 2 de Junho os Agrupamentos / Escolas enviam ao 
CFAE_Matosinhos os boletins de inscrição dos 
formandos, por acção.  
- As acções previstas decorrerão na modalidade curso, 
terão a duração de 15 horas e a participação de 20 
formandos. 
- As listas provisórias serão divulgadas no sítio do 
CFAE_ Matosinhos, em http://www.cfaematosinhos.eu 
no dia 14 de Junho.  
- A organização desta formação é feita em rede, com 
partilha de recursos e de formadores ao nível do Grande 
PortoNorte. Este facto faz com que seja necessário, 
para completar turmas, proceder à deslocação para 
CFAE contíguosde de alguns formandos. 
- Todas as acções que constam deste plano relevam 
para a progressão na carreira e para o processo de 
avaliação de desempenho docente na componente 
didáctico-científica. 
 


