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Ficha da Ação

Título Desenvolver as literacias com a biblioteca escolar
Área de Formação C - Formação educacional geral e das organizações educativas
Modalidade Curso de Formação
Regime de Frequência e-learning

Cód. Área   Descrição

Reg. de acreditação (ant.)

Formadores

Formadores com certificado de registo
B.I. 7353737    Nome MARIA DE FÁTIMA PASTILHA VIEIRA DA SILVA CORREIA    Reg. Acr. CCPFC/RFO-02700/97
Componentes do programa    Nº de horas 15

Formadores sem certificado de registo

Estrutura da Ação

Razões justificativas da ação e a sua inserção no plano de atividades da entidade proponente
O Centro de Formação tem como filosofia satisfazer as necessidades formativas dos seus associados que são educadores e professores de todos os grupos de recrutamento bem como de todos aqueles que procurem acrescentar valor
profissional nas áreas de oferta formativa. Este Curso tem uma ligação forte ao plano de atividades da APEFP pois centram-se nas Bibliotecas escolares os grandes projetos educativos da APEFP na escola pública em Portugal, nomeadamente a
Filosofia para Crianças cujo recurso pedagógico essencial são os livros do Plano Nacional de Leitura. As bibliotecas escolares são, cada vez mais, centros de aprendizagem onde, através da colaboração entre o professor-bibliotecário e os
professores das turmas, se concretiza o ensino integrado de conhecimentos e capacidades transversais, indispensáveis ao desenvolvimento curricular e ao domínio das literacias do século XXI, designadamente no campo da leitura, dos média e
da informação. Deste modo, a BE constitui uma base natural para o desenvolvimento destas competências, formando para o prazer da leitura; desenvolvendo o pensamento crítico e um conjunto de valores e de atitudes indispensáveis ao
exercício da cidadania. Partindo do referencial “Aprender com a biblioteca escolar”, da RBE, pretende-se com esta formação explorar diversas formas de trabalho colaborativo eficaz entre professores e entre estes e a biblioteca a fim de promover
a qualidade das aprendizagens e o sucesso educativo.
Objetivos a atingir
1. Refletir sobre os desafios e exigências colocados à escola e ao ensino pela sociedade do conhecimento, relacionando-os com a emergência de novas literacias.
2. Sensibilizar os docentes para o valor e o impacto das literacias no percurso escolar dos alunos;
3. Melhorar as competências dos formandos no ensino integrado das literacias digitais, da leitura, dos media e da informação e na experimentação de metodologias que o favoreçam; 
4. Refletir sobre o papel das bibliotecas escolares como espaços inovadores de aprendizagem e formação no domínio das literacias e de apoio ao currículo;
5. Relacionar os perfis de desempenho do referencial RBE com as aprendizagens preconizadas pelas orientações, programas e metas curriculares existentes.
6. Desenvolver práticas de trabalho colaborativo a partir das orientações curriculares, dos projetos das escolas, dos planos das turmas, de modo a incluir a biblioteca e os seus recursos no trabalho escolar e nas atividades letivas; 
7. Valorizar as bibliotecas escolares como instrumento de formação pessoal e profissional dos docentes e espaço de partilha e de relação com as famílias e as comunidades, motivando para o seu uso.
Conteúdos da ação
1ª Sessão (síncrona) – 2h
Apresentação da ação: programa, desenvolvimento e avaliação.
Exploração da plataforma do centro de formação.
O conceito de literacia e sua evolução através dos tempos.
Níveis de literacia e suas relações com variáveis sociodemográficas.
Diferentes tipos de literacia: literacia de leitura, numérica/numeracia, digital, científica e dos media.
A biblioteca escolar como lugar físico e virtual de diversificação das fontes e recursos de informação de apoio ao currículo e como espaço de transversalidade para a inclusão escolar e social.
Análise SWOT.

2ª Sessão (síncrona) – 2h
A gestão do currículo no contexto dos planos das turmas (Orientações curriculares, áreas transversais, DAC…)
O referencial Aprender com a biblioteca escolar – breve familiarização.
Oportunidades para a articulação do currículo com a biblioteca escolar nas três áreas do Referencial.
Exemplos de aplicação.

3ª Sessão (síncrona) – 2h
Projetos de desenvolvimento das literacias: planificação, execução e avaliação colaborativa.

4ª Sessão (assíncrona) – 3h
O apoio da biblioteca escolar para dinamização de atividades da turma – elaboração de um projeto de articulação curricular.

5ª Sessão (assíncrona) – 3h
O apoio da biblioteca escolar para dinamização de atividades da turma – elaboração de um projeto de articulação curricular.

6ª Sessão (síncrona) – 3h
Apresentação de projetos de articulação curricular com a biblioteca escolar pelos formandos.
Partilha de reflexões.
Avaliação da ação.
Metodologias de realização da ação
As sessões terão um carácter teórico-prático. Para cada tópico, a formadora disponibilizará documentação específica, seguindo-se uma exploração conjunta com os formandos dos aspetos a abordar.
As sessões síncronas serão realizadas com recurso à plataforma Zoom. A formação será suportada por uma plataforma Moodle, que conterá toda a documentação de apoio e proporcionará um espaço de reflexão e partilha entre os formandos.
Individualmente, em pares ou em grupo, os formandos realizarão tarefas com recurso aos materiais disponibilizados. Em cada sessão, o trabalho dos formandos organizar-se-á de acordo com uma apresentação dos conteúdos e um guião de
tarefas, privilegiando-se o tratamento de propostas de carácter prático, em ligação com cada escola/ agrupamento, as experiências e os contextos profissionais dos formandos. As sessões incluirão, ainda, momentos e espaços de partilha de
experiências e de discussão, presencialmente e através de fóruns online.
Regime de avaliação dos formandos
- A todos os formandos das ações de formação contínua será atribuída uma classificação quantitativa na escala de 1 (um) a 10 (dez) valores, arredondada às décimas;
- O referencial da escala de avaliação é o previsto no nº 2, do artigo 46º do ECD, aprovado pelo Decreto Lei nº 41/2012, de 21 de fevereiro:
- De 9,0 a 10,0 valores — Excelente
- De 8,0 a 8,9 valores — Muito Bom
- De 6,5 a 7,9 valores — Bom
- De 5,0 a 6,4 valores — Regular
- De 1,0 a 4,9 valores — Insuficiente

- Sendo atribuída com base nos indicadores abaixo apresentados e respetiva ponderação:
- . Participação individual/Grupo 20%
- . Realização das tarefas nas sessões/ Qualidade e adequação dos trabalhos desenvolvidos - 40%
- . Trabalho de avaliação individual. - 40%
Fundamentação da adequação dos formadores propostos
- Professora do Quadro de Nomeação Definitiva do Grupo 300, na escola secundária de Santo André, no Barreiro
- Representante das Bibliotecas no Conselho Pedagógico
- Coordenadora da Biblioteca da escola secundária de Santo André (há 12 anos)
- Coordenadora do Projeto A Ler + “Ler para escrever melhor” (patrocinado pela RBE)
- Coordenadora do Plano Nacional de Leitura e do Plano Nacional de Cinema no agrupamento 
- Membro do projeto de supervisão pedagógica (“Observisão”)
- Membro da equipa redatorial da newsletter do agrupamento (há 8 anos)
- Vencedora do Prémio Isabel Mª Aguiar Branco e Silva 2020, com planificação inovadora de Português (secundário).
- Participante no Projeto KA2 “Comics in teaching languages/La BD en classes de langues” (2015 a 2017).
- Coordenadora do Projeto interconcelhio “Oficina José Saramago”, em colaboração com a Cooperativa Cultural Popular Barreirense, Câmara Municipal do Barreiro e Fundação José Saramago (2011 a 2013).
-- Formadora no âmbito da Formação Contínua de Professores de inúmeras ações em regime presencial nos seguintes domínios: Francês, Português, Didácticas Específicas e Organização de Bibliotecas Escolares, em vários Centros de
Formação de Professores (Barreiro, Moita e Açores - Ilha Terceira e S. Jorge); em sistema e-learning no Centro Formação Lezíria do Tejo (Santarém).
Bibliografia fundamental
Isabel Mendinhos, A literacia da informação em escolas do concelho de Sintra, Mestrado em Gestão da Informação e Bibliotecas Escolares, Universidade Aberta, 2009.
Ministério da Educação e Ciência. Gabinete da Rede Bibliotecas Escolares (2012). Aprender com a Biblioteca Escolar: Referencial de Aprendizagens Associadas ao Trabalho da Biblioteca Escolar na Educação Pré-Escolar e no Ensino Básico.
Lisboa: RBE.
Ministério da Educação e Ciência. Gabinete da Rede Bibliotecas Escolares (2013). Modelo de Avaliação da Biblioteca Escolar: 2014-2017. Lisboa: RBE
Rede de Bibliotecas Escolares (2013). Programa Rede de Bibliotecas Escolares. Quadro estratégico: 2014-2020.
Roldão, M.C. (2008). Gestão do Currículo e Avaliação de Competências: as questões dos professores. Lisboa: Presença.

Duração
Horas presenciais: 15
Nº de horas acreditadas: 15

Cód. Dest. 17   Descrição Educadores de Infância e Professores dos Ensinos Básico e Secundário
DCP   Descrição

Formação a Distância

Demonstração das vantagens para os/as formandos/as no recurso ao regime de formação a distância
Realizar formação a distância através de Formação Online é uma das opções mais procuradas nos últimos tempos. Este passou a ser o melhor modelo para dar resposta às necessidades formativas dos educadores e professores e assim permitir
a sua progressão em carreira, em razão da emergência sanitária provocada pela Pandemia COVID-19. Atendendo a este facto, novas plataformas síncronas e assíncronas surgiram no sentido de permitir às Entidades Formadoras desenvolverem
a formação com toda a qualidade que é necessária. 
Como ferramenta de formação o elearning abrange três diferentes estilos de aprendizagem: áudio + scripro + visual.Três estilos que em conjunto permitem a ministração de uma formação mais eficiente para um público globalmente disperso, com
publicação de conteúdos de qualidade a custos de distribuição reduzidos. Este regime permite extinguir as perdas de tempo em deslocações pois pode frequentar o curso a partir de casa ou do trabalho ou outro local desde que possua um
computador e ligação à Internet.
Com as condições técnicas que atualmente existem as vantagens aumentaram no regime a distância pois todos os educadores e professores estão sensibilizados para este modelo e também têm maior facilidade em lidar com as plataformas
digitais que são muito intuitivas. O regime de formação a distância permite que os formandos acedam aos conteúdos e atividades dos cursos a qualquer hora do dia ou noite, onde quer que se encontre, pois estes estão disponíveis através das
plataformas de formação a distância; permite que o formador faça atualização de conteúdos; pode sinalizar as preferências individuais de aprendizagem de cada formando e pô-las em prática para a obtenção de melhores resultados. 
Este regime permite da mesma forma e através de plataforma síncrona (videoconferência) que o Formador possa transmitir os conhecimentos; os formandos possam expor as suas ideias e partilhar as suas experiências bem como permite
trabalho interpares. Existe ainda a possibilidade de através da plataforma assíncrona participar em fóruns de discussão; partilhar ficheiros ou envio de emails, possibilitando o reforço do conhecimento.
O e-formador desempenha um papel fundamental como facilitador e mediador da aprendizagem, pelo que prestará um acompanhamento ativo e permanente, quer nas atividades síncronas, quer assíncronas.
O e-formador fornece o feedback acerca das atividades e esclarece todas as questões.
Distribuição de horas 0    Nº de horas online síncrono 9    Nº de horas online assíncrono 6
Demonstração da existência de uma equipa técnico-pedagógica que assegure o manuseamento das ferramentas e procedimentos do formação a distância
A APEFP possui um departamento de informática coordenado pela Dra. Anabela Maciel Formadora do Centro de Formação da APEFP), Licenciada em Informática e com Pós Graduação na UCP - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas de
Braga. A equipa é ainda constituída por mais 3 professores destacados pelo ME e que estão ao serviço da APEFP. A APEFP , para além dos recursos humanos com experiência e conhecimento do processo e procedimentos técnicos das
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plataformas síncronas e assíncronas possui ainda todos os equipamentos informáticos de qualidade bem como salas otimizadas de formação para transmissão de videoconferência.
A APEFP garante a todos os seus formadores computadores portáteis com todo o software necessário.
Demonstração da implementação de um Sistema de Gestão da Aprendizagem / Learning Management System adequado
A APEFP, tem implementado um Sistema de Gestão de Aprendizagem (LMS – Learning Management System) que disponibiliza uma série de recursos, plataformas síncronas e assíncronas, que dão suporte ao processo da formação a distância,
permitindo a planificação, a implementação e avaliação da formação.
Assim, a APEFP possui várias plataformas síncronas de excelente qualidade onde a videoconferência é uma ferramenta fundamental. A APEFP adquiriu a Plataforma Zoom profissional que fornece diversas ferramentas que otimizam a formação:
a videoconferência; o Fórum de discussão; a possibilidade dos formandos entrarem em diálogo; de envio de ficheiros; de partilha de documentos e ainda possibilita a impressão de relatórios estatísticos sobre a formação.
A APEFP é também subscritora do Office 365 Educação que garante todos os recursos síncronos e assíncronos para a formação em regime a distância: possui o TEAMS que é uma plataforma que fornece a possibilidade de constituição de
turmas; agendamento da formação e transmissão videoconferência; marcação de presenças, envio de ficheiros e outras funcionalidades. O Office 365 Educação contempla ainda assincronamente a possibilidade de elaboração de testes; de
inquéritos de avaliação da formação (eforms), relatórios da avaliação, de envio de informação, partilha de vídeos, documentos e ainda a possibilidade dos formandos, de cada turma, terem acesso a email próprio.
A APEFP e o seu Centro de Formação, subscreveram ainda a Plataforma Moddle - Plataforma e-learning que é uma das melhores formas de fazer formação online num ambiente amigável e eficaz. Com esta plataforma é possível fazer a gestão
dos formandos e formadores, a criação e gestão de cursos, a inserção de ficheiros e atividades e a gestão da formação. 
A Direção da APEFP e a Comissão Pedagógica do Centro de Formação tendo na sua constituição apenas professores possuem, por essa razão, a experiência da utilização e gestão destas ferramentas necessárias para a formação no regime a
distância pois nos últimos meses tornou-se comum a sua utilização quer nas escolas quer na formação de professores. 
O Centro de Formação da APEFP garante assim uma formação aos educadores e professores, no regime a distância, de excelente qualidade técnica e logística.
Demonstração da avaliação presencial (permitida a avaliação em videoconferência)
- Participação nas atividades de interação;
- Execução das tarefas propostas;
- Apresentação do projeto final.
- Relatórios críticos individuais dos formandos.
Demonstração da distribuição da carga horária pelas diversas tarefas
1ª Sessão - [2h síncrona ]

2ª Sessão - [2h síncronas]

3ª Sessão - [2h síncrona]

4ª Sessão - [3h assíncronas)- elaboração de um projeto de articulação curricular.

5ª Sessão - [3h assíncronas)- elaboração de um projeto de articulação curricular.

6ª Sessão - [3h síncrona] - Apresentação de projetos de articulação curricular com a biblioteca escolar pelos formandos
Rácio de formadores/as por formandos/as 1


