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Reg. de acreditação (ant.) CCPFC/ACC-102432/19

Formadores

Formadores com certificado de registo

B.I. 8658373    Nome MARIA RAQUEL MEDEIROS OLIVEIRA RAMOS    Reg. Acr. CCPFC/RFO-23900/08

Componentes do programa Nº de horas 15
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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 Modelo de avaliação da biblioteca escolar, disponibilizado às escolas desde 2008, foi concebido em articulação com
dois documentos essenciais que definem a natureza e o escopo da atividade a desenvolver pelas bibliotecas enquanto
estruturas que contribuem para o fortalecimento dos valores e da visão plasmados no Perfil dos alunos:
. Rede de Bibliotecas Escolares. Quadro estratégico 2014-2020;
. Aprender com a biblioteca escolar.
O curso de formação pretende dotar os formandos de um portefólio de conhecimentos no âmbito da avaliação, gerar
novas oportunidades de reflexão e de partilha, contribuindo, assim, para a melhoria da qualidade dos serviços da
biblioteca no apoio aos curricula e na promoção das literacias.

Objetivos a atingir
1. Proporcionar o conhecimento do modelo de avaliação da biblioteca escolar, identificando os princípios teóricos e
práticos subjacentes à sua organização e aplicação.
2. Dotar os professores bibliotecários e outros intervenientes no processo de avaliação de conhecimentos, metodologias
e instrumentos necessários à implementação do modelo de avaliação.
3. Analisar, de forma crítica, os dados e as evidências recolhidas no âmbito da aplicação do modelo de avaliação, com o
objetivo de definir estratégias de melhoria dos serviços.
4. Refletir sobre as implicações do modelo nos processos de avaliação interna e externa da escola.

Conteúdos da ação
1. O modelo de avaliação como instrumento de melhoria dos serviços da biblioteca escolar nas diferentes áreas de
intervenção (5h – 3h presenciais e 2h em linha):
1.1 O modelo de avaliação: finalidade, estrutura, conteúdos e instrumentos;
1.2 O envolvimento da direção e das diferentes estruturas pedagógicas da escola, indispensáveis à implementação do
modelo;

Duração
Horas presenciais: 15

Nº de horas acreditadas: 15
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1. 3 A planificação do processo de avaliação.
2. Domínios do modelo de avaliação: estratégias orientadas para a melhoria dos resultados; (4h em linha):
2.1 O diagnóstico e a elaboração do plano de melhoria;
2.2 Integração das ações de melhoria no plano anual de atividades;
2.3 O relatório de execução do plano de melhoria.
3. Gestão da informação: recolha, análise, interpretação e comunicação dos resultados (4h em linha):
3.1 Aplicação dos instrumentos de recolha de informação, tratamento dos dados e utilização da aplicação informática
disponibilizada pela Rede de Bibliotecas Escolares;
3.2 Relatório de avaliação:
. análise e interpretação dos dados;
. sistematização dos pontos fortes e fracos.
4. Debate, reflexão e sistematização dos conteúdos abordados no decurso da ação (2h presenciais).

Metodologias de realização da ação
O curso de formação terá a duração de 15 horas, distribuídas por 5 sessões, organizadas e desenvolvidas no formato
presencial (5h) e em linha (10h assíncronas), com apresentações teórico-práticas, atividades práticas e fóruns de partilha
e reflexão.
A ação de formação deve englobar diversas metodologias. O formador deverá ter, em permanência, um papel de
promotor/ facilitador de reflexão com os professores bibliotecários/ outros docentes sobre a importância do modelo de
avaliação enquanto instrumento de melhoria contínua dos serviços da biblioteca escolar.
As sessões de formação devem ser organizadas com base em problemáticas resultantes da aplicação do modelo, bem
como na partilha de boas práticas que contribuam para a melhoria.
Devem ser criadas oportunidades de trabalho individual e a pares, privilegiando propostas com carácter prático, com a
preocupação de atender às especificidades de cada escola/ agrupamento e às experiências dos formandos no contexto
da sua atividade.

Regime de avaliação dos formandos
Os critérios de avaliação deverão ser elaborados de acordo com as orientações da entidade formadora, tendo por base
os seguintes itens:
. empenho e contributos nas sessões de formação;
. trabalho escrito, individual.
A avaliação dos formandos será expressa numa classificação quantitativa na escala de 1 a 10, de acordo com o artigo 4º
do Despacho n.º 4595/2015, de 6 de maio, respeitando todos os dispositivos legais da avaliação contínua e tendo por
base a participação, os contributos e o trabalho final elaborado pelos formandos.

Fundamentação da adequação dos formadores propostos

Bibliografia fundamental
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. Rede de Bibliotecas Escolares. (2013). Programa Rede de Bibliotecas Escolares. Quadro Estratégico: 2014-2020.
Acedido em 19 de julho de 2018, disponível em http://www.rbe.mec.pt/np4/qe.html

. Direcção-Geral da Administração e do Emprego Público. (2013). Estrutura Comum de Avaliação (CAF) Adaptada ao
setor da Educação. Acedido em 19 de julho de 2018, disponível em https://www.caf.dgaep.gov.pt/media
/CAF_Educacao_2013-1.pdf

. International Organization for Standardization. (2014). Information and documentation – Methods and procedures for
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Librarian, 45:3. Acedido em 19 de julho de 2018, disponível em http://teacherlibrarian.com/2018/02/08/dr-david-
v-loertscher-reviews-the-new-aasl-standards

Formação a Distância

Demonstração das vantagens para os/as formandos/as no recurso ao regime de formação a distância
A formação a distância torna-se imprescindível, pois permite a formandos que lecionam em agrupamentos/escolas mais
distantes do local da ação, a frequência da formação sem custos elevados de tempo e de deslocação.
A metodologia a utilizar na ação permite uma participação adequada dos formandos, e com a qualidade científica
desejável, ao centrar-se na leitura e análise de textos, e na sua posterior participação e interação com os colegas e
formadores, através de uma plataforma digital disponibilizada e preparada para este fim.

Distribuição de horas 5    Nº de horas online síncrono 0    Nº de horas online assíncrono 10

Demonstração da existência de uma equipa técnico-pedagógica que assegure o manuseamento das ferramentas
e procedimentos do formação a distância
A Rede de Bibliotecas Escolares dispõe de uma Plataforma Digital, Plataforma Moodle, administrada por uma equipa
técnica competente, que assegura o seu bom funcionamento, permitindo a realização das diferentes tarefas planificadas
para a ação de formação em causa.

Demonstração da implementação de um Sistema de Gestão da Aprendizagem / Learning Management System
adequado
A Plataforma Digital em Sistema de Gestão LMS dispõe de um conjunto de funcionalidades preparadas para armazenar,
distribuir e gerir conteúdos de forma progressiva e interativa. A estratégia implícita visa a construção do conhecimento
através da discussão, da reflexão e da tomada de decisões, funcionando os recursos informáticos como mediadores do
processo de ensino-aprendizagem

Demonstração da avaliação presencial (permitida a avaliação em videoconferência)
A Plataforma LMS utilizada permite, para além das sessões presenciais, a realização de sessões online síncronas e
assíncronas. Estas disponibilizam várias ferramentas, como o chat e a videoconferência, que permitem aos formadores
acompanhar o desempenho dos formandos, em tempo real, podendo mediar de um modo eficaz a sua participação,
através do diálogo, da resposta a dúvidas, ou da troca de ideias e saberes.
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Processo

Data de receção 11-02-2021    Nº processo 112153    Registo de acreditação CCPFC/ACC-110720/21

Data do despacho 16-02-2021    Nº oficio 1697    Data de validade 08-10-2021

Estado do Processo C/ Aditamento - pedido deferido

Demonstração da distribuição da carga horária pelas diversas tarefas
A Plataforma LMS, referida anteriormente, regista as intervenções dos formandos, bem como o tempo utilizado na
participação e interação com os colegas, e com os formadores, registando igualmente o tempo “presencial” online e o
cumprimento da carga horária exigida pela ação de formação

Rácio de formadores/as por formandos/as 1
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