Saber transformar a informação em conhecimento, ser capaz de o
mobilizar e de atualizar de forma útil e flexível, dotar docentes, educadores e
alunos de competências técnicas e éticas como consumidores e produtores de
recursos digitais no processo de ensino e aprendizagem, eis o que se pretende
com o projeto concelhio Literacias na escola: formar os parceiros da biblioteca.
Dinamizado pelos professores bibliotecários das escolas públicas do
concelho de Cantanhede, o Projeto supõe que, através da atuação direta das
bibliotecas escolares junto dos docentes, é possível dotar os educadores e
professores do concelho de Cantanhede de conhecimentos e competências em
literacia da informação e literacia digital que potenciarão a formação dos alunos,
pela inserção contextualizada e integrada na sala de aula destes conhecimentos e
competências.
Apoiado pelo Ideias com Mérito da Rede de Bibliotecas Escolares, o projeto
desenvolver-se-á, nos anos letivos de 2015 | 2017 no sentido de permitir a
inserção de dispositivos móveis em sala de aula, explorando, assim, todas as
potencialidades pedagógicas que as tecnologias da informação e comunicação
trazem hoje ao processo de ensino e aprendizagem.
Desta forma, este projeto acompanha a Agenda Digital 2020 da União
Europeia e coloca o ensino público do concelho de Cantanhede a par de alguns dos
projetos pedagógicos mais inovadores da União Europeia.

Ações realizadas e a realizar nos Agrupamentos do concelho de Cantanhede
Produção e disponibilização de recursos:
Tutoriais em screencast, tutoriais vídeo, apresentações em PPt, infografias, listas de auto verificação
e outros recursos de suporte à aquisição, desenvolvimento e consolidação de competências em LD
disponíveis no blogue Aprendiz de Investigador em http://literaciascantanhede.blogspot.pt/
Formação creditada (35horas por edição):

Competências digitais: junho/julho2015, janeiro/fevereiro 2016, junho/julho 2016
Dispositivos móveis em sala de aula: outubro/novembro 2016, fevereiro/março 2017
Workshop:
Tecnologias e ambientes interativos na sala de aula do futuro: partilha de boas práticas (3 de
setembro de 2015)
Apresentação da iniciativa ”Laboratórios de Aprendizagem (PT)/ Future Classroom (EUN) (8 de
janeiro 2016)
Webinar (1 hora cada em 2016):

Ética e uso de recursos digitais (janeiro)
Reputação e identidade digital (fevereiro)
Recursos educativos digitais (abril)
Tablets na sala de aula (maio)
Aplicações digitais em sala de aula (junho)
MOOC (2016 e 2017):
O livro digital: ler e produzir (4.º ano)
Segurança e reputação digital (5.º ano)

Utilizar aplicações digitais para fazer referências bibliográficas (7.º ano)
Estudar e apresentar trabalhos com aplicações digitais (10.º ano)
tablets em sala de aula:

2015/2016
Autoformação e experiências piloto nos 3 agrupamentos (professores bibliotecários, professores
TIC, FQ, Matemática, História, Música, Inglês, professores titulares de turma…).
2016/2017
Implementação da formação creditada especificamente para o uso dos tablets em aula

2016/2017
Concretizar parcerias para a implementação de laboratórios de aprendizagem nos 3 agrupamentos
e para o alargamento do número de tablets por Agrupamento.

