
 

 
Programa da Ação de Formação n.º 2 – 2019/2020_PD 

Biblioteca Escolar, Inclusão e Aprendizagens Essenciais de Português: práticas de articulação 
pedagógica 

 

Modalidade Curso de Formação Registo de Acreditação CCPFC/ACC – em acreditação 

N.º horas acreditadas/Duração 25 horas  

Relevância 

A ação releva para efeitos de progressão em carreira e avaliação de desempenho previstos no 
RJFCP para Educadores de Infância e Professores dos Ensinos Básico e Secundário Professores 
dos grupos 100, 110, 120, 200, 300, 910, 920 e 930 e Professores Bibliotecários releva na 
dimensão científica e pedagógica 

Formadores Ângela Relvão;  

Destinatários Professores dos grupos 100, 110, 120, 200, 300, 910, 920 e 930 e Professores Bibliotecários 

Local da Formação 
Na Escola-sede do Agrupamento de Escolas do qual for proveniente o maior número de 
inscritos 

 
 

Inscrições 
Os professores interessados na frequência desta Ação devem 
inscrever-se no CFAE Beira Mar até às 12,00h do dia 
30.09.2019 em https://forms.gle/LRtDsx9cfQyMTXMC9 
Após confirmada a presença na turma (número de vagas: 25), 
o CFAE Beira Mar enviará por correio eletrónico uma ficha de 
inscrição pré-preenchida, a qual deve ser validada nos Serviços 
Administrativos da Escola do formando. 
A ficha, validada, deve ser entregue na 1.ª sessão de formação. 
 

Critérios de seleção dos formandos 
1. Data da próxima subida de escalão do(a) docente; 
2. Docente de Unidade Orgânica associada do CFAE Beira Mar; 
3. Docente de Unidade Orgânica não associada do CFAE Beira 
Mar; 
4. Ordem de inscrição. 
 

Razões justificativas da ação 
Na sociedade global e plural em que vivemos, marcada por um 
voraz e irreversível desenvolvimento tecnológico, exige-se 
à escola que, de acordo com o Perfil dos alunos à saída da 
escolaridade obrigatória, garanta o caminho da verdadeira 
aprendizagem, segundo a qual a informação se torna 
conhecimento e pensamento crítico; comunicação significa 
relação, aproximação e entendimento; liberdade exige 
integridade e responsabilidade; participação requer cidadania. 
Os recentes Decretos-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho, e n.º 
54/2018 de 6 de julho, vêm consolidar estes princípios, 
reforçando o direito à igualdade de oportunidades e à 
inclusão. 
No interior da escola, mas também em interação com o 
exterior, a bibliotec a escolar revela-se um foco de 
possibilidades para um trabalho colaborativo e para uma 
articulação integrada entre diferentes níveis/ ciclos de ensino, 
áreas disciplinares e agentes educativos da comunidade, que 
contribuirão para o desenvolvimento dos alunos e para o 
sucesso escolar. 
Particularmente, as Aprendizagens Essenciais de Português 
poderão ver-se favorecidas por essa ligação entre saberes/ 
disciplinas; sala de aula/ biblioteca escolar; escola/ 
comunidade, num quadro transversal e pluridisciplinar de 
aprendizagem e numa perspetiva integradora dos 
conhecimentos, capacidades e atitudes adquiridos ao longo da 
escolaridade obrigatória, na linha, também, do referencial 
Aprender com a Biblioteca Escolar (RBE, [em linha]), que 
evidencia a estreita relação entre a literacia da leitura e as 
literacias da informação e dos media. O alargamento da leitura 
a novos contextos cria novas oportunidades de aprendizagem 
para todos; também para aqueles que num formato tradicional 
estariam à partida excluídos dessa experiência. 
 

Objetivos 

- Discutir o papel da escola e da biblioteca escolar na 
sociedade do séc. XXI, tomando como referência o Perfil dos 
alunos à saída da escolaridade obrigatória; 
- Refletir sobre o Dec. Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, e o Dec. 
Lei n.º 54/2018 de 6 de julho, identificando práticas 
pedagógicas que conduzam à concretização dos seus 
princípios; 
- Debater sobre o contributo da biblioteca para a dinâmica 
inclusiv a da escola, a articulação interdisciplinar e a interação 
entre diversos agentes educativos; 
- Reconhecer a articulação entre o referencia l Aprender com a 
Biblioteca Escolar e os Programas, Metas Curriculares e 
Aprendizagens Essenciais de Português; 
- Partilhar práticas de articulação pedagóg ica, perspetivando 
sobretudo a operacionalização das Aprendizagens Essenciais 
de Português, no quadro do referencial Aprender com a 
Biblioteca Escolar; 
- Definir novas práticas que contribuam para a concretização 
das Aprendizagens Esse nciais de Português, através da 
conceção de uma atividade/ um projeto interdisciplinar que 
possa aplicar-se na realidade escolar de cada docente; 
- Promover o trabalho colaborativo como estratégia no 
processo de ensino-aprendizagem. 
 

Conteúdos 
1. O Perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória: 
desafios da escola atual. (5H) 
1.1. Princípios, visão, áreas de competência e valores do Perfil 
dos alunos à saída da es colaridade obrigatória. 
1.2. O papel da biblioteca escolar. 
2. Práticas pedagógicas para a construção do processo de 
ensino-aprendizagem, no contexto do Dec. Lei n.º 55/2018, de 
6 de julho, e do Dec. Lei n.º 54/2018 de 6 de julho. (8H) 
2.1. Articulação interdisciplinar e interação entre diversos a 
gentes educativos: 
2.1.1. As Aprendizagens Essenciais de Português e sua 
operacionalização na escola inclusiva; 
2.1.2. A biblioteca escolar como recurso e estratégia. 
3. O referencial Aprender com a Biblioteca Escolar: u m 
contributo para o alcance do Perfil dos alunos à saída da 
escolaridade obrigatória (12H) 
3.1. Literacia da leitura; literaci a dos media; literacia da 
informação: 
3.1.1. O seu destaque nos Programas, Metas Curriculares e 
Aprend izagens Essenciais de Português; 
3.2. Literacias e Inclusão; 
3.3. O trabalho colaborativ o no processo de 
ensino-aprendizagem. 
 

Metodologia da realização da Ação 
Esta ação surge no enquadramento do Dec. Lei n.º 55/2018 de 
6 de julho, e do Dec. Lei n.º 54/2018 de 6 de julho, tendo ainda 
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como referência o Perfil dos alunos à saída da escolaridade 
obrigatória; nasce da necessidade de 
consolidar práticas pedagógicas que no âmbito das 
Aprendizagens Essenciais de Português, e à luz do referencial 
Aprender com a Biblioteca Escolar, contribuam para a 
concretização daquelas diretrizes, perspetivando uma cultura 
de trabalho colaborativo e de articulação pedagógica. 
As sessões terão momentos de leitura, visualizaçã o de vídeos, 
apresentação de conteúdos, diálogo e debate, pretendendo-se 
a intervenção dos formandos com reflexões pessoais e a 
partilha da sua experiência profissional. 
Realizar-se-ão também pequenos trabalhos práticos em grupo, 
seguidos de apresentação e discussão, e será reservado algum 
tempo para a conceção e apresentação de uma atividade/ um 
projeto interdisciplinar que possa 
aplicar-se na realidade escolar de cada docente. 
 

Regime de avaliação dos formandos 
Os formandos serão classificados na escala de 1 a 10, com base 
nos Critérios e Indicadores inscritos na Carta Circular CCPFC - 
3/2007, de setembro de 2007 e nos Critérios Gerais de 
Avaliação do CFAE Beira Mar, em vigor. 
 

Cronograma 
 

19.10.19 - 09:00-13:00 
19.10.19 - 14:00-17:00 
26.10.19 - 09:00-13:00 
26.10.19 - 14:00-17:00 
09.11.19 - 09:00-13:00 
09.11.19 - 14:00-17:00 
16.11.19 - 09:00-13:00 
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