No decurso das sessões formativas do L.E.I.A.´19, essencialmente práticas e tendo como
objetivo a partilha enriquecedora de conhecimentos e de experiências entre profissionais
que cumprem um desígnio comum, será enfatizada a importância do acesso a múltiplos
recursos, na perspetiva da consolidação de uma sociedade informada, ativa, crítica e criativa.
PROGRAMA
04 julho | quinta-feira
9h00 | Acolhimento dos participantes (secretariado).
Sessão de abertura. Representantes do Município de Ovar, da RBE, da DGLAB/RNBP e do
CFIEMO.
9h30 | painel formativo
Teresa Pombo | professora | integra a equipa do PNL
A leitura no mundo digital
José Alberto Rodrigues | professor | criador e gestor do projeto Up Up Pop-Up
O mundo surpreendente dos livros pop-up
12h30 | almoço (livre)
14h00
Sala 1 | Workshop sobre poesia | João Manuel Ribeiro | escritor
Toda a poesia é luminosa

18h00 | Sessão de contos | Sofia Souto Moniz | mediadora da leitura
Histórias com cor e movimento

05 julho | sexta-feira
9h00
Sala 1 | Workshop sobre TIC | José Duarte Cardoso Gomes | professor
A realidade aumentada: HP Reveal (Aurasma) Studio

13h00 | almoço (livre)
14h00
Sala 1 | Workshop sobre escrita criativa | Lúcia Vaz Pedro | professora
A felicidade através da escrita criativa
Sala 2 | Workshop sobre ilustração | Anabela Dias | ilustradora
A mancha e a linha na construção do processo criativo
18h00 | Encerramento do L.E.I.A.´19.
Apontamento musical pelo Grupo Coral Canto Décimo | do AEO/Escola Secundária José
Macedo Fragateiro.

FICHA DE INSCRIÇÃO

Sala 2 | Workshop sobre mediação da leitura | Paulo Condessa | performer
Leitura sensorial & inteligência criativa

Nome completo |
Morada completa |
Código postal |
Telem |
E-mail |
Habilitações académicas |
Profissão |
Local de trabalho |

Localidade |

19h00 | «Beberete literário» servido pela Confraria Gastronómica do Concelho de Ovar
Degustação de produtos tradicionais

Workshop em que se inscreve, por ordem de preferência |
04 JUL
1º 2º 05 JUL | manhã
1º 2º 05 JUL | tarde
1º 2º Data da inscrição |

Sala 2 | Workshop sobre TIC | João Católico | professor
Da escrita à imagem: do guião técnico ao storyboard: a utilização das tecnologias em
registos videográficos

Ilustração de Anabela Dias | http://anabelailustradias.blogspot.com/

ENCONTROS,
IDEIAS,
AUTORES
III EDIÇÃO DAS JORNADAS
DA REDE DE BIBLIOTECAS DE OVAR
Múltiplas literacias:
recursos de informação
e expressão da criatividade

Prazo para inscrição | de 03 e 14 de junho.
Nº máximo de participantes: 50 (máx. de 25 para cada workshop).

Os interessados não creditados devem inscrever-se na Biblioteca Municipal de Ovar http://bmovar.bibliopolis.info/ |
biblioteca@cm-ovar.pt
Só serão aceites inscrições para o total do programa.

Professores-formadores | José Saro e Branca Santos.

Ação de formação acreditada pelo CCPFC. Os docentes que reúnam os requisitos para creditação devem inscrever-se diretamente no
CFIEMO http://cfiemo.pt/

Inscrição | gratuita, sujeita a confirmação dado o nº limitado de vagas.

Público-alvo | professores-bibliotecários. Outros docentes que integram as equipas das bibliotecas escolares. Docentes do ensino básico
e secundário. Técnicos superiores das bibliotecas municipais. Mediadores da leitura.

INFORMAÇÕES GERAIS

LEIA
LIVROS,

CONTACTOS
Biblioteca Municipal de Ovar. Rua Arqtº Januário Godinho, 3880-152 OVAR
Tel. 256.586478. E-mail: biblioteca@cm-ovar.pt | Site http://bmovar.bibliopolis.info/

www.facebook.com/ovarcultura/
REDE DE
BIBLIOTECAS

04 + 05 JUL
OVAR
BIBLIOTECA
MUNICIPAL

