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Modalidade / Horas / Créditos 
Curso, 25 horas, 1 crédito 
 

Público-alvo 
Professores bibliotecários e outros educadores e 
professores, com preferência para que os exercem as 
suas funções em bibliotecas escolares e não realizaram 
a ação de formação C525. Bibliotecas Escolares, 
currículo e literacias. 
 

Formador(es) 
Maria Artur Barros (CIBE – Coordenadora Intermunicipal 
das Bibliotecas Escolares de Lousada, Matosinhos, 
Paços de Ferreira, Paredes e Valongo)  
 

Calendários-horários / Local 
Em calendário e horário a definir. 
 

Razões justificativas da ação:  
Problema / Necessidade de formação identificados 
Ao longo da última década as bibliotecas escolares têm 
vindo a consolidar o seu papel na escola, através da 
melhoria das suas condições de funcionamento, do 
enriquecimento de recursos documentais, de informação 
e de equipamentos, aos quais se associou a afetação 
de recursos humanos especializados, os professores 
bibliotecários. 
Com o desenvolvimento das TIC, as bibliotecas 
escolares têm de reinventar a sua organização e formas 
de acesso à informação, introduzir conteúdos digitais, 
serviços inovadores e encontrar outras formas de 
articulação com a sala de aula. 
A necessidade destas mudanças introduz novos 
desafios formativos e pedagógicos a que a escola tem 
de responder, nomeadamente ao nível dos professores 
em geral e dos professores bibliotecários em particular, 
por forma a que estes, por sua vez, possam preparar os 
seus alunos para as múltiplas literacias envolvidas na 
aprendizagem na Sociedade do Conhecimento e para 
um maior sucesso escolar. 
A Portaria nº 756/2009 de 14 de julho, que enquadra as 
funções dos professores bibliotecários, prevê no artº 15, 
ponto 1 e 2, formação contínua para estes docentes. 
Atendendo ao exposto, este curso de formação visa 
promover um espaço de reflexão e partilha no âmbito 
das problemáticas e desafios que as bibliotecas 
escolares enfrentam na Era Digital. Pretende igualmente 
gerar oportunidades de discussão e solução para os 
problemas identificados, contribuindo para uma maior 
qualidade da acção da biblioteca escolar e consequente 
melhoria dos resultados das aprendizagens nas escolas. 
 

Efeitos e produzir: Mudança de práticas, 
procedimentos ou materiais didáticos 
1. Promover o desenvolvimento de competências do 
professor bibliotecário face aos atuais desafios das 
bibliotecas escolares. 
2. Contribuir para a melhoria dos recursos e serviços 
das bibliotecas escolares, com a colaboração de 
especialistas em áreas nucleares da biblioteca escolar. 

3. Partilhar conhecimento e experiências entre 
professores bibliotecários, coordenadores inter-
concelhios e especialistas envolvidos. 
4. Desenvolver instrumentos e estratégias que vão ao 
encontro das necessidades específicas das bibliotecas 
escolares. 
 

Conteúdos da ação 
1. O mundo da biblioteca escolar. 
1.1 Valor da biblioteca na escola/ agrupamento; funções 
do professor bibliotecário/ equipa; gestão de recursos. 
1.2 Biblioteca escolar no projeto educativo de escola/ 
agrupamento (a 4 anos). 
1.3 Articulação curricular/ trabalho colaborativo; 
promoção da literacia da leitura, de informação e dos 
media. 
1.4 Coleção física e digital. 
2. Aprender com a biblioteca escolar: quadro de 
referência sobre as aprendizagens dos alunos 
(Seminário/ Workshop). 
2.1 Era digital e os seus desafios. 
2.2 Novos ambientes de aprendizagem. 
2.3 Literacia da Leitura. 
2.4 Literacia dos Média. 
2.5 Literacia da Informação. 
2.6 Contextos e estratégias de operacionalização: 
exemplos. 
3. Modelo de avaliação da biblioteca escolar. 
3.1 Alterações. 
3.2 Estratégias de aplicação: melhor gestão, novos 
serviços, serviços de qualidade. 
3.3 Plano de melhoria. 
4. Workshop: o currículo e o trabalho colaborativo 
(Seminário/Workshop). 
4.1 Papel do professor bibliotecário na planificação de 
atividades articuladas com a sala de aula. 
4.2 Trabalho interdisciplinar e de projeto. 
4.3 Projetos, parcerias e concursos ao serviço das 
aprendizagens. 
5. Ler digital (Seminário/Workshop). 
5.1 Discussão do tema a partir de estudos disponíveis. 
5.2 Leitura em tablets e outros dispositivos móveis. 
5.3 Estratégias para a leitura em meios eletrónicos. 
 
Metodologias 
Este curso de formação terá a duração de 25 horas, 
com sete sessões. 
Será organizado e desenvolvido no formato presencial e 
online / a distância com apresentação teórico-prática em 
seminários e workshops, atividades práticas e fóruns de 
discussão. 
Os formadores deverão ter um papel de promotores e 
facilitadores da reflexão sobre as questões atuais das 
bibliotecas escolares, visando o seu desenvolvimento 
alicerçado em critérios de eficácia e qualidade. 
Devem ser criadas oportunidades de trabalho individual 
e em grupo, privilegiando propostas integradoras de 
carácter prático, em ligação com os contextos de cada 
escola/agrupamento e as experiências dos formandos 



                                                                               
 

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

P l a n o  d e  F o r m a ç ã o  d e  P e s s o a l  D o c e n t e  –  2 0 1 4 - 1 5  
 

C572. Biblioteca escolar: partilhar saberes, melhorar a qualidade 
Ação realizada em colaboração com a RBE – Rede de Bibliotecas Escolares 

 
 

 
Ação  ac red i t ada  jun to  do  CCPFC  -  Conse l ho  C i en t í f i c o -Pedagóg i co  da  Fo rmação  Con t í nua  

R. Damão 4450-107 MATOSINHOS   tel. 229399260  Ext. 29   fax. 229389686     E-mail: cfaematosinhos@gmail.com     http://www.cfaematosinhos.eu 

 

no contexto do seu trabalho e apontando novas 
soluções para os problemas identificados. 
 

Avaliação 
A avaliação dos formandos docentes nas ações 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: a qualidade da 
participação no contexto dos objetivos a produzir e a 
qualidade do trabalho individual final.  
 

Para mais esclarecimentos sugere-se a consulta do 
Sistema de Avaliação de Pessoal Docente, ou o Artº 50º 
do Regulamento Interno do CFAE_Matosinhos, 
disponível no nosso sítio da Internet. 
 

A avaliação da ação 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. 
 


