Centro de Formação de Escolas do concelho de Oeiras
Escola Secundária Sebastião e Silva

Ação de Formação no A. E. de S. Julião da Barra
(2017/2018)
Denominação
Modalidade/N.º de Horas
N.º de Créditos/Formador(a)

Destinatários

Avaliação dos
Formandos

Objetivos/Conteúdos

Calendarização
Horário/Local

Turma

Objetivos:

“Ser Diretor de Turma. Contar
com Biblioteca Escolar.”
(Registo de Acreditação
CCPFC/ACC-91790/17)
Oficina de Formação
25 horas (Presencial)
e 25 horas (Trabalho
autónomo)

Formador: Fátima Pina

Educadores
de Infância e
Professores
do Ensino
Básico e
Secundário

- Mobilizar os docentes responsáveis pela coordenação e gestão pedagógica intermedia
das escolas para o valor e impacto da leitura e das novas literacies;
- Melhorar as competências dos formandos no ensino integrado das literacies digitais, da
leitura, dos media e da informação através da experimentação de metodologias e
situações de aprendizagem que o favoreçam;
- Refletir sobre o papel das bibliotecas escolares como espaços inovadores de
aprendizagem e Formação;
- Estimular a utilização de ferramentas tecnológicas, recursos digitais, e-books, apps,
jogos educativos, plataformas virtuais e outros meios que proporcionem e estimulem a
aprendizagem;
- Valorizar as bibliotecas escolares como instrument de Formação pessoal e professional
dos docentes, alunos e familiars.

2018
A avaliação
será
quantitativa
numa escala
de 1 a 10
valores

1
Local
A definir

Conteúdos:
- Orientações curriculares e gestão do currículo no context dos planos das turmas;
- A Educação para a literacia no context da sociedade do século XXI;
- O referencial “Aprender com a biblioteca escolar” – breve familiarização;
- A biblioteca escolar como lugar físico e virtual de diversificação e enriquecimento das
fonts e recursos de informação de apoio ao currículo;
- A biblioteca escolar como apoio à utilização de ferramentas colaborativas para a gestão
do conselho de Turma, para dinamização de atividades da Turma e contacto com os
encarregados de Educação;
- Apresentação e partilha de projetos de articulação curricular com a biblioteca escolar
pelos formandos.

Custo: Ação no âmbito do PNPSE - Gratuita para os formandos

Rua do Liceu, 2780 – 061 Oeiras

A definir

Telefone: 214 406 994
Email: cfeco.oeiras@gmail.com

