
Destinatários:  
Educadores de Infância e Professores dos Ensinos Básico e Secundário, licenciados de outras áreas de formação 
que, preferencialmente, exerçam funções na área de formação do curso, por exemplo, animadores sócio cultu-
rais, bibliotecários, técnicos bibliotecários. 

Objectivos:  
Desenvolver competências digitais nos formandos que lhes permitam adequar os seus perfis às necessidades das 
bibliotecas que dirigem. 

Integrar os conhecimentos e as competências e técnicas nos contextos profissionais, como motor da animação, 
da difusão da informação e do conhecimento como forma de resposta aos projetos das instituições em que se 
inserem. 

Promover o uso seletivo, analítico e crítico da informação no contexto profissional e transformá-lo autonoma-
mente em conhecimento, desdobrando estas competências para a comunidade sob a forma de projetos articula-
dos com o projeto educativo ou a estratégia institucional e/ou local/regional. 

Desenvolver nos formandos competências de análise e avaliação de recursos digitais e informacionais que os 
ajudem a melhorar o acompanhamento/serviço aos utilizadores dos espaços que dirigem.  

Produzir recursos digitais e definir estratégias adequadas à sua utilização no âmbito das estratégias de animação 
de bibliotecas. 

Desenvolver nos formandos competências e atitudes pro ativas de produção e gestão de atividades e projetos 
inovadores relacionados com a promoção da leitura, a escrita e demais temáticas. 

Promover as organizações informacionais como espaços de pluralidade linguística e encontro de culturas, gera-
ções e espaços inclusivos de trocas de saberes e intervenção social.  

Certificação:   
Parceria entre a Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Santarém e o Instituto Leopoldo Guima-

rães, ficando a certificação a cargo da primeira instituição. São atribuídos 60 ECTS de acordo com o sistema euro-

peu de transferência de créditos. São conferidos 35 créditos na Rede das Bibliotecas Escolares. Em acreditação 

para formação especializada. 

Coordenação:   Professora Cristina Novo, professora Dina Rocha (ESE do IP Santarém). A coordenação local 

está a cargo do prof Carlos Pinheiro (ILG) 

Pós graduação / Especialização 

Bibliotecas e Literacias Digitais e 
da Informação 

Condições de acesso 

Ciclo de estudos não condu-
cente de grau 

Possuir habilitação profissional 
para a docência . Podem candida-
tar-se também licenciados de 
outras áreas de formação que, 
preferencialmente exerçam  fun-
ções na área de formação do cur-
so.  

 Pós-graduação 

Educadores de infância e professo-
res do ensino básico e secundário 
que não tenham cinco anos de ser-
viço docente à data de admissão.  
Profissionais de outras áreas de 
formação académica que exerçam 
funções na área de  formação do 
curso. 

 Formação Especializada 
de professores 

Educadores de infância e pro-
fessores do ensino básico e 
secundário profissionaliza-
dos, com pelo menos cinco 
anos de serviço docente à 
data de admissão do curso. 

 



PÁGINA 2 PÓS-GRADUAÇÃO E FORMAÇÃO ESPECIALIZADA 

Plano de estudos 

Taxas 
Candidatura: 50 euros (não reembolsável) 

 

Propina: 1500 euros  
(na totalidade ou em prestações)  
 

Datas: 
Início em Outubro de 2016 
 

Local de realização: 
Escola D. Carlos I em Lourel, Sintra 
 

Informações e inscrições 
As candidaturas devem ser apre-

sentadas nos Serviços Administrati-

vos do Instituto Leopoldo Guima-

rães, delegação de Sintra:  

Avenida Pedro Nunes, nº 16 B, 
2635 – 317 Rio de Mouro, Sintra. 

Email: geral@institutolg.com     
Telf: 215900712 / 913826704 / 
912379349 

Fotocópia do cartão de cidadão ou 
bilhete de identidade 

Fotocópia do cartão de identifica-
ção fiscal 

* No caso de especialização 

Aquando o processo de matrícula, 
os candidatos estão obrigados à 
apresentação dos documentos 
comprovativos originais, para 
autenticação/validação dos servi-
ços académicos.  

 

 

Processo de seleção: 

Formação académica; 

Experiência profissional na área do 
curso; 

Formação profissional em outras 
áreas de formação. 

Em caso de empate, será conside-
rada a pontuação obtida nos três 
tens anteriores 

 

Documentação necessária: 

Uma fotografia tipo passe a cores 

Boletim de candidatura devida-
mente datado e assinado. 
 
Fotocópia do certificado de habili-
tações. 
 
Certificação comprovativa da classi-
ficação profissional. 
 
Declaração com indicação do tem-
po de serviço * 

Curriculum vitae actualizado 

CANDIDATURAS A 

DECORRER 

 

WWW.INSTITUTOLG.COM 

Informações/Inscrições/datas e local de realização 

Documentação necessária e processo de seleção 

Unidade curricular        Horas  / Créditos 

Ética e direitos de autoria 4 

Literacia Digital I 9 

Laboratório digital II 4 

Metodologias de investigação 4 

Pluralidade linguística no espaço organizacional 4 

Produção de conteúdos digitais 5 

Gestão e animação de projectos 4 

Laboratório Digital II:  9 

Literacia da informação 4 

Publicação de conteúdos na Web 5 

Seminário de Projeto 8 
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