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Modalidade / Horas / Créditos 
Oficina, 50 horas (25 presenciais e 25 em trabalho 
autónomo), 2 créditos 
 

Público-alvo 
Educadores e Professores, com preferência para 
docentes que exercem as suas funções em bibliotecas 
escolares 
 

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 
Os desafios que se colocam à sociedade 
contemporânea, induzidos pelas inovações 
tecnológicas, cuja ação tem vindo a instalar-se, 
sobretudo a partir da primeira década do seculo XXI, 
obrigam a (re)pensar as formas de trabalhar em todas 
as áreas da atividade humana em geral, a escola e a 
educação em particular. 
0 acesso e a produção de informação, potenciados pela 
multiplicidade de dispositivos tecnológicos, que a cada 
minuto surgem, têm obrigado as organizações mundiais 
e nacionais a propor medidas para a educação, no 
sentido de levar os professores a alterarem as formas 
de trabalhar. Torna-se assim imperativo que todos os 
docentes e, os professores bibliotecários em especial, 
desenvolvam atividades que visem o desenvolvimento 
das literacias emergentes e a integração das 
tecnologias nos programas curriculares. 
A este propósito, a Unesco publicou um documento, em 
Julho de 2011, com o título "Media and Information 
Literacy Curriculum for all Teachers", alertando os 
governos de todo o mundo para produzirem alterações 
na educação, no curricula de todas as disciplinas, 
incluindo o desenvolvimento de competências no âmbito 
dos media e da literacia da informação. 
Já em 2007, a AASl (American Association of School 
librarians) tinha publicado os "Standards para o aluno do 
século XXI", defendendo que as bibliotecas escolares 
são espaços fundamentais, que proporcionam o acesso 
democrático a ferramentas tecnológicas que promovem 
o desenvolvimento de estratégias de aprendizagem 
colaborativas, de literacias críticas indispensáveis aos 
alunos da sociedade contemporânea. 
A este propósito, o Conselho Nacional de Educação em 
2011 emitiu uma recomendação em que considera "(...) 
a literacia mediática [como) uma questão de inclusão e 
de cidadania na sociedade da informação de hoje (...) 
evitando ou diminuindo os riscos de exclusão da vida 
comunitária".  
Importa, pois, potenciar as funções e competências do 
professor bibliotecário enquanto gestor especializado da 
biblioteca escolar, uma mais-valia que as escolas e os 

professores não podem ignorar. Como salienta Todd 
(2001; 2003), a biblioteca escolar proporciona: 
"informação, educação e lazer para TODOS" e é um 
espaço privilegiado na escola, facilitador do acesso a 
recursos de informação e tecnológicos, indispensáveis 
no mundo moderno, facultando a todos, sem exceção, o 
acesso ao seu uso individual ou em grupo, sublinhando 
que "a informação é o coração da aprendizagem com 
sentido". 
Esta oficina de formação dirige-se aos professores de 
todas as disciplinas do ensino básico e secundário e 
procura sensibilizar para o valor da biblioteca escolar, 
dos seus recursos e documentos e desenvolver assim 
uma ação articulada com todos na implementação do 
currículo, na criação de instrumentos adequados na 
metodologia de trabalho de projeto. 
0 envolvimento de todos os professores facilitará o 
acesso aos recursos e serviços que a biblioteca escolar 
disponibiliza, enquanto equipamento pedagógico de 
apolo ao curricula e às literacias. 
Esta oficina de formação desenvolve-se no formato de 
b-learning, com recurso a plataforma Moodle, de forma 
a criar um espaço flexível de interação, enriquecido pela 
partilha de conteúdos, construção de materiais, serviços 
inovadores e práticas colaborativas. 
 

Efeitos e produzir: Mudança de práticas, 
procedimentos ou materiais didáticos 
1. Refletir sobre o valor dos recursos da biblioteca 
escolar e nas suas implicações na organização, gestão 
e prestação de serviços inovadores, enquanto criação 
de novos espaços de aprendizagem na escola; 
2. Mobilizar os professores de todas as disciplinas para 
a utilização dos recursos e serviços da biblioteca escolar 
em contexto da sala de aula, com especial enfoque no 
papel da Internet, dos media e das literacias 
emergentes; 
3. Utilizar as competências do professor bibliotecário 
como gestor da biblioteca escolar e especialista da 
informação na planificação de atividades dirigidas aos 
professores e aos alunos; 
4. Promover o trabalho interdisciplinar, o trabalho de 
projeto ancorados nos recursos e serviços da biblioteca 
escolar nos tempos de hoje; a biblioteca híbrida; 
5. Criar instrumentos práticos que favoreçam a 
colaboração entre os professores de todas as 
disciplinas, que promovam leitores autónomos e críticos, 
aptos para o exercício da cidadania e da aprendizagem 
ao longo da vida. 
 

Conteúdos da ação 
l. A plataforma Moodle. Potencialidades. Competências 
envolvidas no seu uso. Operacionalização das 
ferramentas implicadas no funcionamento de uma 
plataforma (fóruns, chats, disciplinas...). 
O papel da Biblioteca Escolar no contexto da sociedade 
contemporânea e as suas implicações na mudança 
organizacional da escola do século XXI; 
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2. O papel do professor bibliotecário como gestor da 
coleção e organizador de recursos e serviços físicos e 
digitais para apolar o currículo; propostas de atividades 
e projetos de sala de aula; 
3. Desenvolvimento de uma cultura colaborativa, como 
fundamento do trabalho interdisciplinar e de projeto, 
{enquire-based-learning), articulado com o trabalho dos 
departamentos curriculares;  
4. Planificação e concretização de um projeto de 
trabalho da biblioteca escolar, recorrendo às atividades 
e estratégias propostas pelo referencial de 
aprendizagens elaborado pela RBE - "Aprender com a 
biblioteca escolar"; 
5. Reflexão e sistematização das aprendizagens 
realizadas.  
 
Metodologias 
0 desenvolvimento da ação será em formato misto, b- 
learning, blended-learning, com 13 horas presenciais e 
12 horas a distância/online) e 25 horas em trabalho 
autónomo. 
As propostas de trabalho desta oficina terão como 
principal objetivo mobilizar os formandos para o uso da 
biblioteca escolar, enquanto espaço de aprendizagem, 
com recursos e serviços inovadores que pode facultar, 
para melhorar as aprendizagens dos alunos. 
As sessões de formação serão organizadas com base 
nos conhecimentos que os participantes detêm e nas 
expectativas destes. Serão criadas oportunidades de 
trabalho individual e em grupo, na lógica do trabalho 
colaborativo, privilegiando propostas de atividades 
integradoras de caracter 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 
do ponto de vista dos professores, a aplicar com as 
alunos de forma a desenvolver estas práticas em 
contextos de aprendizagem do currículo. 
Sendo uma ação a realizar na modalidade de b-learnlng, 
é fundamental prever espaços de partilha de 
experiências e trabalho produzido na lógica de um 
modelo de aprendizagem colaborativa. 
Os trabalhos a produzir pelos formandos terão como 
base os temas propostos na oficina de formação, 
visando a construção de instrumentos a aplicar na e 
com a Biblioteca Escolar e na sala de aula. 
O acompanhamento a distância/online far-se-á através 
de fóruns de discussão, de correio eletrónico e outros. 
Os formandos deverão estabelecer entre si contactos 
para esclarecimento de dúvidas e troca de experiências. 
 

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 relatório de reflexão crítica.  
 

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. 
 


