
 
 

 
 

Programa da Ação de Formação n.º 2-FNF-2022/2023 
 

Trabalhar Cidadania Digital com e nas Bibliotecas Escolares 

 

Modalidade: Curso de Formação Registo de Acreditação: CCPFC/ACC-117454/22 

Área de Formação: C - Formação educacional geral e das organizações educativas 

Duração: 15 horas 

Destinatários: 
Professores bibliotecários e docentes das equipas das Bibliotecas das escolas associadas 
Professores dos Ensinos Básico, Secundário e da Educação Especial do Agrupamento de Escolas da 
Gafanha da Nazaré 

Relevância: 

A ação releva para efeitos de progressão em carreira e avaliação de desempenho e não releva para a 
dimensão científica e pedagógica (artigos 8.º e 9.º do Decreto-Lei n.º 22/2014) 
De acordo com o disposto no ponto 5 do artigo 3.º do Despacho n.º 779/2019 (alterado pelo Despacho 
n.º 2053/2021), a ação pode relevar para a dimensão científica e pedagógica 
 
 

Formadora: Maria de Fátima de Almeida Pina 

Local da Formação: Escola Secundária de Gafanha da Nazaré 

 

Razões justificativas 
 

A educação vai deparar-se, nos próximos anos, com um aumento exponencial da digitalização e tanto a UNESCO através da iniciativa 
Futuros da Educação, como a União Europeia através da estratégia: Construir o futuro digital da Europa, apontam para a necessidade 
de uma educação digital de alta qualidade, inclusiva e acessível. 
Em Portugal, a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania define um conjunto de direitos e deveres que devem estar 
presentes na formação integral dos alunos, para que tenham uma conduta cívica que privilegie a igualdade nas relações interpessoais, 
a integração da diferença, o respeito pelos Direitos Humanos e a valorização de conceitos e valores de cidadania democrática. 
O novo quadro estratégico da Rede de Bibliotecas escolares (Bibliotecas Escolares: presentes para o futuro Rede de Bibliotecas 
Escolares: Quadro Estratégico 2021-2027) aponta como desígnio das bibliotecas, num futuro já próximo, de assegurar um impacto 
significativo na defesa imperiosa dos direitos humanos e do humanismo, da sustentabilidade e da defesa da vida neste planeta, da 
transição digital e do seu impacto na aprendizagem, nos empregos e na vida. 
Este curso de formação integra-se, de forma central, na capacitação dos professores bibliotecários e restantes docentes para dar 
resposta aos desafios que se lhe colocam numa organização e gestão responsável dos seus recursos e serviços digitais, da presença 
em linha e no trabalho com os alunos em plataformas digitais. 
 

Objetivos a atingir 
 

1. Definir e enquadrar o conceito de Cidadania digital identificando os nove elementos apontados por Mike Rible; 
2. Refletir sobre problemas e limitações no acesso à participação digital; 
3. Reconhecer a importância do desenvolvimento de competências em literacia digital nas escolas e nas bibliotecas escolares; 
4. Repensar conteúdos e estratégias em ordem a um trabalho em parceria no âmbito da literacia digital; 
5. Refletir sobre os problemas de segurança dos equipamentos e dados online, reconhecendo os diferentes tipos de ameaças e os 
serviços no domínio da Cibersegurança; 
6. Refletir sobre a forma como são definidos e preservados os direitos dos cidadãos online e que responsabilidades acarretam; 
7. Reconhecer os diferentes tipos de ameaças aos seus direitos de autor que constituem crime e pensar estes problemas na 
perspetiva de educador; 
8. Tomar consciência a importância de conhecer e controlar a Pegada digital e da forma como comportamentos online podem impactar 
situações futuras. 
 
Conteúdos 
 

1. Cidadania Digital (3h presenciais) 

− Conceito de Cidadania Digital de Mike Rible 

− Confronto desse conceito com a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania 

− Nove elementos da Cidadania Digital 
2. Acesso digital/ Literacia Digital (3h online – 1h30 síncrona e 1h30 assíncrona) 

− Problemas de acesso a equipamentos e serviços 



− Problemas de iliteracia digital 

− Conceito de literacia digital 

− Desafio dos conteúdos pedagógicos e seu posicionamento no currículo 

− Desafio das metodologias e estratégias pedagógicas 
3. Cibersegurança (3h online – 1h30 síncrona e 1h30 assíncrona) 

− Conceito de Cibersegurança 

− Tipos mais comuns de ameaças à Cibersegurança 

− Serviços nacionais de apoio à formação e à resolução ou denúncia de ameaças 
4. Direito e responsabilidade online (3h online – 1h30 síncrona e 1h30 assíncrona) 

− Privacidade e proteção de dados 

− FakeNews 

− Direitos de autor 

− Cyberbullying 
5. Netiqueta (3h online – 1h30 síncrona e 1h30 assíncrona) 

− Nova linguagem - Internetês 

− Netiqueta 

− Pegada digital 
 
Metodologia de realização da ação 
 

Esta ação de formação terá a duração de 15 horas teórico práticas, em 5 sessões: uma presencial e as restantes online com metade 
do tempo em sessão síncrona e o restante para trabalho individual ou de grupo em regime assíncrono. 
Na sessão presencial será privilegiado o trabalho em grupo com análise documental e partilha de reflexão e experiências dos docentes 
face aos desafios encontrados nesses domínios. 
Nas restantes sessões será privilegiado o trabalho prático com recurso a diferentes ferramentas digitais de trabalho colaborativo que 
promovam não apenas uma reflexão sobre os conteúdos apresentados como a criação de recursos pedagógicos, adaptados à 
realidade das bibliotecas dos formandos e que possam vir a consubstanciar momentos de trabalho em parceria com turmas. 
 
 

Regime de avaliação dos formandos 
 

Avaliação contínua. Será avaliada a participação dos formandos nas atividades a desenvolver ao longo das sessões teórico-práticas. 
Serão também avaliados os trabalhos produzidos pelos formandos individualmente ou em grupo, quer durante a sessão presencial 
quer nas sessões síncronas, quer nos momentos de trabalho assíncrono. 
A avaliação expressa-se de acordo com a tabela de 1 a 10 valores, conforme indicado na Carta Circular CCPFC-3/2007, de 26 de 
setembro, respeitando todos os dispositivos legais da avaliação contínua de professores. 
 
Critérios de seleção dos formandos 
 
1. Os candidatos são ordenados de acordo com as seguintes prioridades: 

1.º Professores Bibliotecários e Docentes das Equipas das Bibliotecas; 
2.º Docentes com pré-inscrição no formulário de atividades das Bibliotecas do AEGN; 
3.º Outros docentes. 

2. Dentro de cada prioridade, os candidatos são ordenados por ordem decrescente da respetiva graduação profissional. 
 
 

Calendarização 

 

Data Horário Regime da sessão N.º Horas 

17-01-2023 (terça-feira) 18h30min – 21h30min Presencial 3 

24-01-2023 (terça-feira) 
18h30min – 20h00min On-line síncrona 1,5 

---------------------------- Assíncrona 1,5 

31-01-2023 (terça-feira) 
18h30min – 20h00min On-line síncrona 1,5 

---------------------------- Assíncrona 1,5 

7-02-2023 (terça-feira) 
18h30min – 20h00min On-line síncrona 1,5 

---------------------------- Assíncrona 1,5 

14-02-2023 (terça-feira) 
18h30min – 20h00min On-line síncrona 1,5 

---------------------------- Assíncrona 1,5 

Total ................................................................................................................................................. 15 

 


