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INTRODUÇÃO

O presente plano de formação serve de instrumento planificador da intervenção
formativa a realizar pela Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada
(divisão de biblioteca e documentação e serviço socioeducativo) nas Bibliotecas da
Rede Regional de Bibliotecas Escolares da RAA sediadas na ilha de S. Miguel para os
anos de 2014/2015.
O programa da Regional de Bibliotecas Escolares tem como missão o
desenvolvimento das “bibliotecas sediadas nas escolas públicas da Região Autónoma
dos Açores, disponibilizando recursos e apoio ao nível da gestão e animação das ditas
bibliotecas. Pretende-se, assim, que a biblioteca escolar seja parte integrante do
processo de ensino-aprendizagem, contribuindo para o desenvolvimento das práticas
educativas, e não um mero local de trabalho e/ou de armazenamento de recursos.
Com este objetivo, proceder-se-á à uniformização dos programas informáticos
utilizados, com vista à criação de um catálogo facilmente consultável que permitirá
uma gestão de recursos mais rápida e a catalogação da totalidade do acervo de cada
escola. Serão também disponibilizados recursos bibliográficos e material pedagógico,
tanto no âmbito da gestão e dinamização das bibliotecas escolares como da
articulação destas atividades com o currículo.
“ In (http://www.edu.azores.gov.pt/projectos/planoregionalleitura/Documents/)

Por outro lado, ao nível da BPARPD e no espírito do SIADAPRA, destacam-se
três objetivos estratégicos (OE) do QUAR da Direção Regional da Cultura para 2014:
OE1. Aumentar o consumo e a prática cultural nos Açores.
OE2. Melhorar a qualidade dos equipamentos culturais dos Açores.
OE3. Promover a cultura açoriana no país e no estrangeiro.
No objetivo estratégico 1 (OE1) foram integradas pela BPARPD todas as
iniciativas culturais de caráter geral, no âmbito das atividades do serviço
socioeducativo na área da promoção do livro e da leitura, na divulgação/promoção dos
conteúdos e espécies documentais da BPARPD, bem como todas as atividades que
derivam da gestão dos espaços públicos desta entidade assim como das parcerias daí
resultantes.
Assim o plano geral das atividades da BPARPD para 2014 prevê igualmente, e
apenas no que diz respeito a esta área de intervenção, a realização de atividades que
promovam o consumo informativo / cultural e a criatividade em geral, dirigido às
escolas e à comunidade (OE1 e 001.1).

1. CARACTERIZAÇÃO

A formação surge no quadro das atividades da Biblioteca Pública e Arquivo
Regional de Ponta Delgada como uma ação fundamental para o cumprimento dos
objetivos globais que a organização pretende atingir. Para que possamos contribuir
para o aumento do consumo e da prática cultural nos Açores, é necessário investir na
capacitação do pessoal que gere, dinamiza e participa nas atividades estruturantes
das bibliotecas e centro de recursos. A BPARPD tem como objetivo especifico, no
quadro das suas funções, realizar atividades que promovam o consumo informativo /
cultural e a criatividade, em geral, dirigido às escolas e à comunidade.
De acordo com a nossa filosofia de atuação, a formação é uma metodologia de
intervenção, que:


Apoia/acompanha a intervenção prática nas tarefas, através de um trabalho de
equipa participado e co-responsabilizador;



Fomenta a troca de experiências, o debate de ideias e a divulgação de boas
práticas;



Assenta na convicção de que o trabalho em rede é o modelo que deve
enformar qualquer atividade formativa na área da educação e cultura.

Procura-se, mediante esta estratégia, promover o reforço da comunidade na luta
contra a iliteracia, o acesso à informação e a promoção do livro e da leitura.
Estas ações serão tanto mais eficazes e inovadoras quanto se traduzam em
formas organizadas de trabalho em rede, apoiadas num sistema de parcerias ativas e
num diagnóstico fiável da realidade das bibliotecas escolares, potenciando assim a
intervenção.
Reconhecemos, todavia, que a evolução das soluções informáticas aplicadas à
gestão de bibliotecas carece de constante atualização formativa por parte dos técnicos
e profissionais de biblioteca e documentação. Por conseguinte, a divisão de biblioteca
e documentação deve assumir um papel de apoio e reforço das competências das
bibliotecas escolares da ilha de S. Miguel e Santa Maria, providenciando um conjunto
de informações e conteúdos que, simultaneamente, promovam o intercâmbio de
experiências direcionadas para as temáticas identificadas.

2.

ENQUADRAMENTO

O pedido de colaboração feito pela coordenadora da Rede Regional de
Bibliotecas Escolares no sentido de aprofundar o conhecimento dos técnicos e
dirigentes das bibliotecas escolares e de incentivar a promoção do livro e da leitura
nas escolas, através das suas bibliotecas, foi o desafio lançado para a elaboração
deste plano. A Divisão de Biblioteca e Documentação da BPARPD entendeu planificar
a formação baseando-se na sinalização realizada pela coordenadora da Rede de
Bibliotecas Escolares


Levantamento da situação atual das bibliotecas escolares da RAA.



Sinalização do estado de informatização de cada uma.



Avaliação das necessidades de pessoal.



Diagnóstico das necessidades de formação.
As áreas temáticas formativas sinalizadas para o ano de 2014 e 2015, de

acordo com o levantamento efetuado, conjugado com as solicitações recebidas por via
formal e informal pela coordenadora da Rede Regional de Bibliotecas Escolares, foram
as seguintes:
1. Formação básica na área do tratamento técnico documental.
2. Formação prática no programa BIBLIOBASE
3. Formação na área da promoção da leitura e de atividades de dinamização
das bibliotecas escolares.

3.

NECESSIDADES DE FORMAÇÃO

As principais necessidades formativas identificadas prendem-se sobretudo com
a aplicação prática e normalização de procedimentos ao nível do tratamento técnico
documental. Daí que tenha existido um acordo entre a Rede Regional de Bibliotecas
Escolares e a BPARPD no sentido da necessidade quase imediata de intervenção.
Face ao universo alargado de escolas apenas na ilha de S. Miguel e à capacidade de
resposta da BPARPD, em termos de exequibilidade da atividade formativa nos anos
de 2014 e 2015, prevê-se a realização de ações de formação de 43 horas em duas
áreas distintas - tratamento técnico documental e promoção da leitura, prioritariamente
nas próprias bibliotecas escolares.
Prevê-se igualmente que a formação seja feita ao nível das EBI e pontualmente
ao nível de uma ou outra escola que pela sua dimensão ou especificidade não se
enquadrem na classificação de EBI.

4.

OBJETIVOS E ESTRATÉGIAS DE FORMAÇÃO

Os principais objetivos e estratégias do presente plano de formação basearam-se nos
seguintes fatores:


reforçar conhecimentos e capacidades técnicas em áreas específicas, de
acordo com as necessidades formativas identificadas;



reforçar a formação no sentido de potenciar o trabalho em rede e de parceria;



reforçar as competências das bibliotecas escolares através da qualificação dos
seus agentes, para que possam desempenhar uma melhor intervenção ao
nível da definição de estratégias de promoção da leitura;



nivelar conhecimentos, ao nível dos conhecimentos básicos de catalogação;
cotação e indexação/classificação;



5.

uniformizar / normalizar procedimentos no tratamento técnico documental.

CALENDARIZAÇÃO E DEFINIÇÃO DAS AÇÕES A DESENVOLVER

De acordo com o anteriormente descrito apresentamos a calendarização
planificada do plano de formação, para o ano de 2014 e 2015:

Mapa da formação para os anos de 2014 e 2015

Ações de Formação

Noções básicas de tratamento
técnico documental.

Técnicas na aplicação
informática BIBLIOBASE.

Formadores

Datas

Duração

Hora

Total

Iva Matos

19.11.2014

1h30m

e

14h30

Escola/local

EBI
Povoação

Francisco

ES

Silveira

Povoação

Francisco

19.11.2014

Silveira

16h00

1h30m

EBI
Povoação

e

ES

Catarina

Povoação

Pereira

Promoção do livro e da leitura

Cristina

Janeiro 2015 3 horas

em bibliotecas

Macedo

quarta feira

Povoação

e

à tarde

ES

Margarida

EBI

Povoação

Oliveira

Ações de Formação

Noções básicas de tratamento
técnico documental.

Formadores

Datas

Duração

Hora

Total

Iva Matos

03.12.2014

1h30m

e

14h30

Escola/local

EBI
Ginetes

Francisco
Silveira
Técnicas na aplicação
informática BIBLIOBASE.

Francisco

03.12.2014

Silveira

16h00

1h30m

e

EBI

Ginetes

Catarina
Pereira
Promoção do livro e da leitura

Cristina

em bibliotecas

Macedo

fevereiro

3 horas

EBI
Ginetes

e

quarta feira

Margarida

à tarde

Oliveira

Ações de Formação

Noções básicas de tratamento
técnico documental.

Formadores

Datas

Duração

Hora

Total

Iva Matos

14.01.2015

1h30m

e

14h30

Escola/local

EBI
Vila Franca

Francisco

do Campo

Silveira
Técnicas na aplicação
informática BIBLIOBASE.

Francisco

14.01.2015

Silveira

16h00

e
Catarina
Pereira

1h30m

EBI
Vila Franca
do Campo

Promoção do livro e da leitura

Cristina

em bibliotecas

Macedo

março

3 horas

EBI
Vila Franca

e

quarta feira

Margarida

à tarde

do Campo

Oliveira

Ações de Formação

Noções básicas de tratamento
técnico documental.

Formadores

Datas

Duração

Hora

Total

Iva Matos

28.01.2015

1h30m

e

14h30

Escola/local

EBI
Maia

Francisco
Silveira
Técnicas na aplicação
informática BIBLIOBASE.

Francisco

28.01.2015

Silveira

16h00

1h30m

EBI
Maia

e
Catarina
Pereira
Promoção do livro e da leitura

Cristina

abril

em bibliotecas

Macedo

quarta feira

e

à tarde

3 horas

EBI
Maia

Margarida
Oliveira

Ações de Formação

Noções básicas de tratamento
técnico documental.

Formadores

Datas

Duração

Hora

Total

Iva Matos

11.02.2015

1h30m

e

14h30

Escola/local

EBI
Capelas

Francisco
Silveira
Técnicas na aplicação
informática BIBLIOBASE.

Francisco

11.02.2015

Silveira

16h00

e
Catarina
Pereira

1h30m

EBI
Capelas

Promoção do livro e da leitura

Cristina

em bibliotecas

Macedo

maio

3 horas

EBI
Capelas

e

quarta feira

Margarida

à tarde

Oliveira

Ações de Formação

Noções básicas de tratamento
técnico documental.

Formadores

Datas

Duração

Hora

Total

Iva Matos

25.02.2015

1h30m

e

14h30

Escola/local

Secundária
da Lagoa

Francisco
Silveira
Técnicas na aplicação
informática BIBLIOBASE.

Francisco

25.02.2015

Silveira

16h00

1h30m

Secundária
da Lagoa

e
Catarina
Pereira

Ações de Formação

Noções básicas de tratamento
técnico documental.

Formadores

Datas

Duração

Hora

Total

Iva Matos

11.03.2015

1h30m

e

14h30

Escola/local

Secundária
das

Francisco

Laranjeiras

Silveira
Técnicas na aplicação
informática BIBLIOBASE.

Francisco

11.03.2015

Silveira

16h00

e
Catarina
Pereira

1h30m

Secundária
das
Laranjeiras

Ações de Formação

Formadores

Noções básicas de tratamento

Datas

Duração

Hora

Total

Iva Matos

25.03.2015

1h30m

e

14h30

técnico documental.

Escola/local

EBI
Nordeste

Francisco
Silveira

Ações de Formação

Formadores

Noções básicas de tratamento

Datas

Duração

Hora

Total

Iva Matos

15.04.2015

1h30m

e

14h30

técnico documental.

Escola/local

EBI Ruy
Galvão de

Francisco

Carvalho –

Silveira

Rabo de
Peixe

Ações a realizar na BPARPD
Ação

Formadores

Data

Duração

Noções básicas de

Iva Matos

22.04.2015

1h30

tratamento
documental.

técnico

e
Francisco Silveira

Escola/local

EBI

Ribeira

Grande
Secundária

da

Ribeira Grande
EBI Roberto Ivens
EBI Canto da Maia
EBI Lagoa
ES

Antero

de

Quental
ES

Domingos

Rebelo
Conservatório

de

PDL
Escola Profissional
de Capelas

Ação

Promoção do livro e
da

leitura

Formadores

Data

Cristina Macedo

junho

e

quarta feira

Margarida

à tarde

em

bibliotecas

Duração

Escola/local

3 horas EBI

Oliveira

Ribeira

Grande
Secundária

da

Ribeira Grande
EBI Roberto Ivens
EBI Canto da Maia
EBI Lagoa
ES

Antero

de

Quental
ES

Domingos

Rebelo
Conservatório

de

PDL
Escola Profissional
de Capelas

AÇÕES A DESENVOLVER

I. NOÇÕES BÁSICAS DE TRATAMENTO TÉCNICO DOCUMENTAL.

Objetivos Gerais
- Capacitar os professores e auxiliares de ação educativa que exercem funções nas
bibliotecas escolares para as técnicas de tratamento documental e sua aplicabilidade.
Objetivos Específicos
- Melhorar a qualidade dos serviços prestados nas bibliotecas escolares.
- Uniformizar critérios na recolha de elementos para tratamento técnico documental
segundo as Regras Portuguesas de Catalogação.
- Uniformizar procedimentos ao nível da classificação/ indexação e atribuição de cotas.

Conteúdos Programáticos
- Circuito documental e livre acesso – noções gerais
- Identificação e recolha de elementos para o tratamento técnico documental.
- Catalogação básica – Regras Portuguesas de Catalogação.
- Classificação e indexação
- Atribuição de cotas e arrumação.

Metodologia de Formação
- Pretende-se facilitar a participação dos formandos e a consequente vontade de
mudança:
- Metodologias demonstrativas e expositivas.
- Metodologias ativas: exercícios individuais e de grupo.
Público-alvo
Professores e auxiliares de ação educativa que exercem funções nas bibliotecas
escolares

Local
- Em cada escola/ biblioteca (quando previsto no mapa) em área exclusiva para
formação e com a dedicação total à formação por parte dos formandos.
Duração
- 1h30.

Calendarização
- ver mapa – ponto 5
II.TÉCNICAS DA APLICAÇÃO INFORMÁTICA BIBLIOBASE.

Objetivos Gerais
- Capacitar os professores e auxiliares de ação educativa que exercem funções nas
bibliotecas escolares para as técnicas usadas na aplicação informática.

Objetivos Específicos
- Melhorar a qualidade dos serviços prestados nas bibliotecas escolares.
- Uniformizar critérios na introdução de identificativos de cada documento.
- Sensibilizar para ferramentas que facilitem a gestão da documentação
Conteúdos Programáticos
- Informação por campos.
- Exercícios práticos
-

Metodologia de Formação
- Metodologias demonstrativas e expositivas.
- Metodologias ativas: exercícios individuais e de grupo.
Público-alvo
Professores e auxiliares de ação educativa que exercem funções nas bibliotecas
escolares

Local
- Em cada escola / biblioteca (quando previsto no mapa) em área exclusiva para
formação e com a dedicação total à formação por parte dos formandos. Necessidade
de pelo menos 1 posto de trabalho por cada 2 formandos
Duração
- 1h30.

Calendarização
- ver mapa – ponto 5
III. PROMOÇÃO DO LIVRO E DA LEITURA EM BIBLIOTECAS (em elaboração)

Objetivos Gerais
- Sensibilizar os professores e auxiliares de ação educativa que exercem funções nas
bibliotecas escolares para a sua ação na promoção do livro e da leitura.
Objetivos Específicos
- Aumentar e diversificar as ações de promoção da leitura
Conteúdos Programáticos

Metodologia de Formação

Público-alvo
Professores e auxiliares de ação educativa que exercem funções nas bibliotecas
escolares

Local
- Em cada escola / biblioteca (quando previsto no mapa) em área exclusiva para
formação e com a dedicação total à formação por parte dos formandos.
Duração
- 3h.

Calendarização
- ver mapa – ponto 5
6.

Plano orçamental

Não há enquadramento orçamental, o pagamento das horas dos formandos e
formadores está incluído na sua prestação normal de trabalho.
Sempre que seja necessário haverá interajuda na disponibilização de transporte por
parte da Rede Regional de Bibliotecas:

