Formadores:

Fátima Bonzinho (RBE)
Paula Ferreira (RBE)

Professores Bibliotecários e outros docentes dos
ensinos pré-escolar, básico e secundário

Professores Bibliotecários e outros docentes dos ensinos pré-escolar, básico e secundário

Local: Portalegre

Morada: __________________________________________________________________________________________________________________

Bacharelato

Contrato

Quadro de vinculação

Quadro de Agrupamento/Escola

Psicólogo (Município)

Psicólogo (Escola)

CP: __________ - ______; Localidade: _______________________________; Telefone: ______ ______ ______; Telemóvel: _______ ______ _______
BI: _________________________; NIF:_________________________; NISS: _________________________;
E.mail: _________________________________________@____________________________________

Licenciatura

Sem vínculo

Vínculo:

1º CEB

Educação Pré-Escolar

Mestrado

Pós-graduação

Grau académico:

2º CEB

Outro

Qual? ______________________________
___________________________________

Outro

Docente da Equipa Multidisciplinar

Agrupamento/Escola: ________________________________________; Localidade: _______________________________;

3º CEB

Doutoramento

Nível de Ensino:

Ensino Secundário

Outro

Data de início do vínculo contratual : _____/_____/_____

Educação Especial

Qual? ____________________
__________________________

A FICHA DE INSCRIÇÃO deverá ser preenchida com letra de imprensa e todos os campos deverão ser preenchidos para posterior utilização para fins estatísticos e de avaliação.
CP - Código Postal; BI/CC - Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão; NIF - Número de Identificação Fiscal; NISS - Número de Identificação da Segurança Social

Grupo de Recrutamento: _______

CCPFC/ACC-A AGUARDAR

Formação Contínua de Pessoal Docente e não docente

Por correio, fax ou mail para o CEFOPNA

Nome: __________________________________________________________________________________; Data do Nascimento: ____/____/____;

A Biblioteca Escolar e a implementação de projetos de leitura no agrupamento

Inscrições até 22/Fev/2019

Curso de Formação - 25 h
(9 horas presenciais + 16 horas online)
Escola Secundária Mouzinho da Silveira
Apartado 49
7301-901 PORTALEGRE
Telef. e fax: 245 205 768 e 245 208 676
E-mail: cefopna@gmail.com
URL: www.cefopna.edu.com

A Biblioteca Escolar e a
implementação de
projetos de leitura no
agrupamento

A Biblioteca Escolar e a implementação de projetos de leitura no agrupamento
Conteúdos
A promoção da leitura na escola/agrupamento:
 Formar leitores: do Quadro Estratégico 2014-2020 ao
Projeto Educativo de Escola.
 A importância das literacias da leitura, dos média e da
informação, na formação de leitores.
 O papel do Professor Bibliotecário e da equipa da BE
na implementação de projetos e de práticas de leitura.
 Projetos de leitura em articulação com as Bibliotecas
Escolares.

Objectivos





Promover o desenvolvimento de competências do professor bibliotecário para a promoção da leitura.
Implementar dinâmicas e práticas de leitura em contextos e suportes diversificados.
Fomentar práticas colaborativas na promoção da leitura.
Elaborar projetos de leitura para colocar em prática no
agrupamento/escola.

A leitura e a formação do leitor:
 Tipos e contextos de leitura (da leitura impressa à
leitura digital); as fases de desenvolvimento da leitura
e o papel da motivação.
Estratégias e atividades de leitura na Biblioteca Escolar I:
 A literacia da leitura e o referencial “Aprender com a
Biblioteca Escolar”; a abordagem da obra literária na
Biblioteca Escolar e estratégias de leitura.
Estratégias e atividades de leitura na Biblioteca Escolar II:
 A promoção da leitura autónoma; a leitura inclusiva
(formatos e acessibilidades) e atividades a desenvolver
na Biblioteca Escolar.
Outras práticas de leitura na Biblioteca escolar:
 Comunidades de leitores e plataformas digitais de
partilha de leituras; clubes de leitura e parcerias de
leitura.

Inscrições até 22/Fev/2019
Por correio, fax ou mail para o CEFOPNA

Projetos de leitura na escola/agrupamento:
 Como elaborar um projeto de leitura.
 Acompanhamento e mediação de projetos; planificação de um projeto de leitura a desenvolver na escola/
agrupamento.
Avaliação:
 Apresentação e discussão dos projetos de leitura planificados pelos formandos; Reflexão escrita sobre as
aprendizagens realizadas.

Público-alvo:
Professores Bibliotecários e outros docentes dos ensinos pré-escolar, básico e secundário

1 turma:
CEFOPNA

Cronograma:
28/fev - presencial (15.00 às 18.00 h);
14/Mar - online (15.00 às 19.00 h);
28/Mar - online (15.00 às 19.00 h);
09/Mai - presencial (15.00 às 18.00 h);
23/Mai - online (15.00 às 19.00 h);
06/Jun - online (15.00 às 19.00 h);
27/Jun - online (15.00 às 18.00 h);

Formadores:
Fátima Bonzinho (RBE)
Paula Ferreira (RBE)

