
 

Programa da Ação de Formação 

Biblioteca Escolar: Partilhar Conhecimentos e Saberes 

 
Modalidade: Curso de Formação Registo de Acreditação: CCPFC/ACC-80234/14 

 
Duração: 14 horas 

 
N.º de Créditos: 0,6 

 
Destinatários: Professores Bibliotecários das escolas do concelho de Albergaria-a-Velha 

 
Relevância: A ação releva para progressão em carreira e não releva para a área científico-didática 

 
Formador: Isabel Feliz Andrade Nina 

 
Local da Formação: Biblioteca Municipal de Albergaria-a-Velha 

 
 

Razões justificativas 
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 ação da biblioteca 
escolar e consequente melhoria dos resultados das aprendizagens nas escolas. 
 
 

Efeitos a produzir 
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. 
3. Partilhar conhecimentos e experiências entre professores bibliotecários, coordenadores interconcelhios e 

especialistas. 
4. Desenvolver instrumentos e estratégias que vão ao encontro das necessidades específicas das bibliotecas 

escolares. 
 
 



 

Conteúdos 
 

1. O mundo da biblioteca escolar (2 horas) 
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. A Coleção física e digital: gestão do serviço de biblioteca 

2. Aprender com a biblioteca escolar: quadro de referência sobre as aprendizagens dos alunos (análise colaborativa 
do documento RBE) (6 horas) 
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: construção de documentos orientadores por BE/ Escola / AE 

3. Modelo de avaliação da biblioteca escolar (4 horas) 
3.1. Alterações 
3.2. Estratégias de aplicação: melhor gestão, novos serviços, serviços de qualidade 
3.3. Plano de melhoria (PM) 

3.3.1. Relatórios 
3.3.2. Continuidade do PM 

4. Partilha oral dos trabalhos de cada formando (2 horas) 
 

Regime de avaliação dos formandos 
A aprovação no curso dependerá da obtenção de classificação igual ou superior a 5 valores e da frequência mínima de 
2/3 do total de horas da ação. 
Avaliação na escala de 1 a 10 valores, de acordo com a Carta Circular CCPFC-3/2007, baseada nos seguintes itens 
gerais. 
 Empenho e participação nas sessões; 
  Trabalhos produzidos; 
  Reflexão crítica, individual, sobre a formação vivenciada. 

 
 

 

Calendarização 
 

 
Data Horário Local N.º Horas 

20-04-2015 (segunda-feira) 
11h00min – 13h00min Biblioteca Municipal 2 
14h00min – 17h00min Biblioteca Municipal 3 

25-05-2015 (segunda-feira) 
11h00min – 13h00min Biblioteca Municipal 2 
14h00min – 17h00min Biblioteca Municipal 3 

01-06-2015 (segunda-feira) 9h30min – 13h30min Biblioteca Municipal 4 
Total 14 

 


