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Efetivar o arranque e dinamização da Comunidade de prática de 
formadores e coordenadores de programas de literacia nas BES

Recomendações das BES 
(2016 & Congresso BAD 
2018). Identificação de 

necessidades: +++ 
competências, 

colaboração, recursos... 

4º Encontro das BES 
(2019). Reflexão 
conjunta sobre a 

proposta do GT-BES 
para criação da 

Comunidade de prática.

Plano de atividades do 
GT-BES (2020), 

efetivando a criação 
com a organização de 

workshop (2021).



Se quer ir rápido, vá sozinho.
Se quer ir longe, vá acompanhado.

Provérbio Africano

PROMOVER 
COLABORAÇÃO

PARTILHAR BOAS 
PRÁTICAS

AMPLIFICAR 
TRANSFERÊNCIA DE 

CONHECIMENTO
E MUITO +



19 de maio de 2021

Ferramentas para desenvolvimento de conteúdos,
aplicações para interação com formandos e avaliação

Comunidade de Prática de Formadores em Bibliotecas e Ensino Superior

… se quer ir longe, vá acompanhado



Participe no Mentimeter

www.menti.com
Código: 9979 0921



o 14h30-14h45 - Boas vindas e introdução ao tema (Pedro Principe, GT-BES)

o 14h45-15h40 - Flash talks (Moderação: Diana Silva, GT-BES)

o 15h40-16h15 - Discussão em grupos

o 16h15-16h30 - Resumo final



o “InForma-te! Literacia da Informação” Ação realizada através do Mentimeter sobre 
informação, direcionada a alunos do secundário
Vera Lúcia Miguel, Serviços de Documentação do Instituto Politécnico de Leiria

o Formação e tecnologias educativas: uma integração que promove a aprendizagem
Teresa Ramos, Biblioteca da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto

o LibGuides para preparar materiais formativos, enriquecidos com videos tutoriais em 
"screencast-o-matic“
André Vieira, Paula Moura, Pedro Principe, Universidade do Minho

o Mais do que recursos, MOOC são oportunidades
Pedro Barbosa Cabral, FCT-FCCN (gestor da Plataforma NAU)



GRUPOS DE DISCUSSÃO
Perguntas e notas aqui:

http://bit.ly/formabes2021



Obrigada pela sua participação.

Até amanhã: 

20 de maio de 2021
Criação e planeamento de programas de formação:

conteúdos e abordagens


