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Nome: 

Endereço: 

Localidade:

Código Postal:                         - 

E-mail: 

Escola/Agrupamento de escolas onde exerce:

06 e 08 de Junho 
Seminário As Bibliotecas e as Aprendizagens no século XXI  [15€]

        
08 de Junho
Jantar  [15€ ]

A devolver ao Centro de Formação de Basto, Lugar do Souto Grande – Molares, 4890 – 414 Fermil 

de Basto, até ao dia 03 de Junho (Quinta - feira). 

A inscrição pode ser efectuada no site do CFBasto, em http://web.cfbasto.net

A inscrição, após confirmação por parte do SECRETARIADO do CFBasto, só será convertida em 

definitiva após pagamento com cheque ou transferência bancária para o seguinte NIB: 0045 1061 

4016 0995 166 30 /cheque n.º                                                                                                         ,

no valor de                          sobre o banco                                                                                       . 

Após a realização da transferência bancária, envie para cfaebasto@gmail.com, o comprovativo do 

pagamento bem como o seu nome, a data, o valor da transferência e o nome do titular da conta. 

Os recibos podem ser levantados nos dias das Jornadas. A aceitação das inscrições processa-se, por 

data de chegada, até ao total do número de lugares do auditório.

Data /           / 2012

Assinatura 
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ENCONTROS DE BASTO E BARROSO
Seminário Ibérico - Cabeceiras de Basto
06 e 08 de junho

AS BIBLIOTECAS E AS APRENDIZAGENS NO 

Alexandria, 641 A.D.
Desde o primeiro Adão que viu a noite
E o dia e a imagem da sua mão,
Os homens inventaram e fixaram
Em pedra ou em metal ou pergaminho
Tudo o que cinge a terra ou plasma o sonho.
Aqui está o seu trabalho: a Biblioteca.

(Jorge Luís Borges, Obras Completas, Vol. III, Teorema, 1998, 
171)

Não poderíamos engendrar qualquer 
discurso reflexivo sobre as bibliotecas sem 
supormos essa origem histórico-mítica 
que este poema de Borges evoca. Falamos 
da necessidade humana de guardar uma 
memória de si na expressão do símbolo 
ou palavra que o afirma como um ser 
ledor do mundo e criador de mundos. De 
Alexandria à modernidade, em trânsito 
entre o passado, o presente e o futuro, 
em estantes reais e imaginárias onde 
se misturam rolos de papiro, livros e 
os mágicos objetos digitais, as 
bibliotecas preservam e difundem o 
conhecimento, a ciência, a arte, a 
vida, enfim, a substancialidade 
humana sublimada. 

SÉCULO XXI

ACÇÃO - Encontros de Basto e Barroso: As Bibliotecas e as Aprendizagens no Século XXI. Registo de 
Acreditação do Conselho Científico da Formação Contínua de Professores nº 69815/12, válido até 
05/03/2015.

DESTINATÁRIOS DA ACÇÃO
Educadores e Infância e Professores dos Ensinos Básico e Secundário e outros profissionais da 
educação

OBJECTIVOS A ATINGIR
Os objetivos que orientam os Encontros de Basto e Barroso são, essencialmente, os seguintes:

§ Estimular a participação ativa dos professores e outros agentes educativos no 
processo de  utilização das Bibliotecas.
§ Partilhar boas práticas de avaliação das Escolas, em particular na área das 
bibliotecas;
§ Promover o intercâmbio entre várias escolas/Agrupamentos da região e do país;
§ Problematizar a importância das Bibliotecas no processo de ensino e
 aprendizagem;
§ Potenciar a qualidade do Ensino e da aprendizagem através da (in)formação e 
valorização 
profissional dos docentes e outros agentes educativos;
§ Promover o sucesso educativo dos alunos das comunidades educativas envolvidas;

METODOLOGIAS DE REALIZAÇÃO. Conferências Plenárias e Painéis
§ Os oradores participantes abordam o tema para o qual foram convidados. No fim da 
conferência e/ou painéis os participantes poderão colocar questões durante cerca 
de 10 a 15 minutos.
§ Os dinamizadores do Painel partilham ideias com os participantes relativamente a 
um tema que, de início, será apresentado, questionado, enfim, lançado para debate 
por ser um tema do interesse específico dos professores.
§ No final serão apresentadas as conclusões dos trabalhos.

CONDIÇÕES DE FREQUÊNCIA DA ACÇÃO 
Como estão programadas 15 horas, exige-se a presença dos formandos 
em de dois terços tal como vem mencionado no Regime Jurídico da 
Formação Contínua. 

REGIME DE AVALIAÇÃO DOS FORMANDOS: 
Atendendo aos objetivos a atingir, os formandos serão avaliados através do seu relatório 
final individual, enviado ao Centro de Formação de Basto, por escrito, até ao dia 27 de Junho. 
Os formandos serão avaliados quantitativamente, numa escala de 1 a 10. 
A avaliação/classificação de cada formando obedece aos seguintes critérios:

§ Assiduidade, participação e realização das tarefas nas sessões – 40%;
§ Reflexão crítica/Portefólio – 60%.

RESPONSÁVEIS PELA AVALIAÇÃO DE CADA FORMANDO: 
Adelina Pinto; António Carlos Q. Barroso Carvalho; Inês Maria C. Domingues da Silva: Domingos 
Fernando Araújo Machado Pereira; João Carlos Machado de Sousa. 



Incontornável também invocar Borges. Porque desempenhou a nobre função de 
bibliotecário, porque fez da sua obra literária uma extraordinária biblioteca de 
labirínticas e virtuais possibilidades ficcionais, uma rede de múltiplas referências 
culturais cruzadas, porque celebra nela esse património imenso da humanidade, 
lembrando que as bibliotecas não são apenas espaços finitos onde se guardam 
livros, mas sim um universo expansível, interminável, babélico e inestimável legado 
das várias civilizações do curso da História. Não a pensaria Borges exatamente 
como ela é hoje, mas prevê-a no entendimento dela como grande livro para onde 
desagua o todo civilizacional e a que se vão acrescentando novas páginas, na 
esteira de uma perspetiva que vem desde a antiguidade clássica.
E talvez que, mais do que nunca, a biblioteca seja, afinal, esse ambicionado livro 
total, possível na definição de Hegel, Novalis ou Mallarmé, para onde confluem 
múltiplos ediversos objetos que tanto corporizam leituras como mobilizam saberes 
e fazeres que nos definem enquanto sociedade e civilização. Assim podemos ver as 
plurais valências e os recursos que as modernas bibliotecas disponibilizam, a 
crescente intermedialidade dos seus objetos, os mundos precetivamente tangíveis 
que abrem, muito embora os caminhos possam ser apenas virtuais. É com o gosto 
de quem tem memória do objeto livro como elemento etimologicamente definidor 
do que é uma biblioteca que nos convém esta visão dela enquanto LIVRO, muito 
embora ela seja já muito mais para além dele, porém também estamos conscientes 
de que o fazemos com propriedade, visto que, se as potencialidades tecnológicas 
têm multiplicado suportes e meios, mantém-se a sua ubérrima função de promover 
leituras dentro e fora da realidade, acrescentando exponencialmente as suas 
páginas. 
Num momento crucial, em que a crise parece ameaçar o desenvolvimento 
das bibliotecas em geral e das escolares em particular, o 
Centro de Formação de Basto não podia, mais 
uma vez, deixar de dar o seu 
contributo para 

16h30 | INTERVALO PARA CAFÉ

16h45 | CONFERENCIAS DE
 ENCERRAMENTO 

Manuel Pérez Cota
          Universidade de Vigo
Teresa Calçada 
          Coordenadora Nacional da RBE 

Moderador: Carlos Teixeira  Município de Amarante 
Comentadora: Isabel Freitas   Universidade Portucalense

18h00 | CONCLUSÕES 
Inês Silva e Domingos Machado

18h30 | APRESENTAÇÃO DO LIVRO 
A Formação Contínua de Professores – Modelos, Políticas e 
Percursos, por Lourdes Montero Mesa – Universidade de  Santiago de 
Compostela  

19h15 | ASSINATURA DE PROTOCOLOS DA CRIAÇÃO DA 
             REDE DE BIBLIOTECAS NORTE 
 
20h00 | SESSÃO DE ENCERRAMENTO

Francisco José Viegas  Secretário de Estado da Cultura*
Mário Agostinho Alves Pereira  Diretor-Geral da Administração Escolar
Joaquim Barreto  Presidente da Câmara de Cabeceiras de Basto
Joaquim Mota e Silva  Presidente Câmara de Celorico de Basto
Humberto Cerqueira  Presidente da Câmara de Mondim de Basto
Fernando Rodrigues  Presidente da Câmara de Montalegre
Agostinho Pinto  Presidente da Câmara de Ribeira de Pena
João Sousa  Comissão Pedagógica do C. F. de Basto

JANTAR/ ARRAIAL MINHOTO – Quinta da Devesa- Basto - Cabeceiras de Basto. 

PELA NOITE DENTRO – Nos bares de Refojos recomendados pela organização.

* A confirmar



estimular uma reflexão partilhada sobre o valor acrescentado do bom trabalho já feito 
pelas bibliotecas criar um fórum de germinação de ideias que possa apontar caminhos 
trilháveis para o futuro. Torna-se imperioso, para além de quaisquer constrangimentos 
económicos ou estruturais, pensar colegialmente o seu papel e traçar objetivos 
comuns que garantam a produtividade desse bem de primeira necessidade que são as 
nossas bibliotecas.   
Regressando a Borges, que dizia sempre ter “imaginado o Paraíso como uma espécie 
de biblioteca”, cremos que se nos impõe a obrigação sociocultural de fazer das 
bibliotecas uma espécie de paraíso onde possamos sonhar um futuro melhor.

§ 08 junho
09h30 | PAINEL 2 – O CONHECIMENTO À DISTÂNCIA DE UM CLIC

Ana Amélia Carvalho (U.M.) 
Geração Polegar, Web 2.0 e Mobile Learning

Eloy Rodrigues (U.M.) 
O Acesso Livre ao Conhecimento

Maria Margarida Melo (UTAD) 
O Novo Paradigma das Bibliotecas no atual contexto da 
sociedade do conhecimento e aprendizagem.

10h 45 | DEBATE
Moderador: Adão Carvalho

11h00 | INTERVALO PARA CAFÉ
11h15 | PAINEL 3 – COMUNIDADES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM

Januário Machado (Wiking Books)
Fazer Leituras e Leitores Digitais?

Filipa Marinho (Universidade Portucalense) 
Web 2000

12h15 | DEBATE
Moderador: Luís Valente  Universidade do Minho

14h 30 | PAINEL 4 – BIBLIOTECAS E CONHECIMENTO: EXPERIÊNCIAS NO TERRENO
Gorete Afonso (BM. Montalegre) 

Ler + dá Saúde
Adelaide Galhardo (BM Penafiel)

Democratizar a leitura: a experiência da rede concelhia de 
Penafiel

Beatriz Mendes (BE  Cabeceiras de Basto)
Desenvolvimento de competências digitais nos alunos

José Saro (RBE) 
Newton gostava de ler...

16h00 | DEBATE
Moderador: Paulo Costa   IESFafe

Fátima Cunha e José Afonso (RB - BB)
RB - BB: uma estratégia sinérgica no acesso



§ 07 a 13 maio 
SEMANA DA CULTURA E FEIRA MEDIEVAL 
SEMANA DO AGRUPAMENTO, DA LEITURA E FEIRAS DAS PROFISSÕES, 
DAS IDEIAS E PROJETOS

§ 16 de maio
ENCONTROS DESPORTIVOS - 2º,3º CICLOS E SECUNDÁRIO

Org. ADEBASTOeBARROSO 
Com a presença de Jogadores de Clubes da 1ª Liga e do Coordenador da 
Região Norte do Desporto Escolar
©Pavilhão Municipal de Cabeceiras de Basto

§ 23 de maio               
ENCONTROS DESPORTIVOS - 1º CICLO

Org. ADEBASTOeBARROSO
©Zona Verde junto ao Mosteiro de S. Miguel Refojos

Org. Câmara Municipal de Cabeceiras De Basto
Emunibasto, EEM
Agrupamento de Escolas de Cabeceiras de Basto
Externado de S. Miguel de Refojos
Centro de Formação de Basto

§ 06 e 08 junho | SEMINÁRIO IBÉRICO
AS BIBLIOTECAS E AS APRENDIZAGENS NO SÉCULO XXI

©Auditório Municipal Ilídio Santos - Cabeceiras de Basto
§ 06 junho
14h00m 
RECEÇÃO AOS PARTICIPANTES
14h30m | SESSÃO DE ABERTURA

Isabel Leite  Secretária de Estado do Ensino Básico e Secundário
Joaquim Barreto P residente da Câmara de Cabeceiras de Basto
Carlos Peixoto  Vereador da Câmara de Celorico de Basto
Humberto Cerqueira  Presidente da Câmara de Mondim de Basto
Fátima Fernandes  Vereadora da Câmara de Montalegre
Agostinho Pinto  Presidente da Câmara de Ribeira de Pena
Céu Caridade  Comissão Pedagógica do C. F. de Basto

15h00 | CONFERÊNCIAS DE ABERTURA
Manuela Barreto Nunes  Universidade Portucalense
Margarida Oleiro  DGLAB

Moderador: Carlos Silva  CFAE Vila Real 
Comentador: Adelina Paula Pinto  CIBE

16h00 | INTERVALO PARA CAFÉ

16h15 | PAINEL 1 – DIFERENTES FORMAS DE LER E APRENDER
Cândida Batista e Anabela Fernandes (BE Vieira do Minho) 

As Bibliotecas Escolares Hibridas rumo à Construção de 
Saberes

Carlos Pinheiro (RBE) 
As Redes Sociais e as Bibliotecas

Raquel Ramos (RBE) 
As Novas Tecnologias ao Serviço da Promoção da Leitura 
Recreativa

17h15 | DEBATE 
Moderadora: Carla Tavares  RBE DREN

17h 45m | ENCERRAMENTO


