Na 4ª edição do L.E.I.A.- Livros, Encontros, Ideias, Autores | Jornadas da Rede de Bibliotecas de
Ovar, este ano sob o mote «folhear o digital», mantêm-se as sessões formativas essencialmente
práticas e multidisciplinares, tendo como objetivo a partilha de conhecimentos e de experiências,
sendo enfatizada a importância do acesso a múltiplos recursos, quer em suporte analógico, quer
digital, na perspetiva da consolidação de uma sociedade integradora, informada, crítica e criativa,
tendo como incentivadores os docentes e as equipas das bibliotecas.
PROGRAMA
28 outubro | quinta-feira
9h00 | Acolhimento dos participantes (secretariado).
9h30 | Sessão de abertura. Representantes do Município de Ovar, do CFIEMO e da RBE.
Painel formativo I palestras
9h45 | Ambientes virtuais e bibliotecas: diálogos possíveis numa época de transição.
José António Moreira. Universidade Aberta. Diretor da Delegação Regional do Porto.
10h45 | Adeus alternância, olá convivência: leitor (es), leitura(s), modos e modas de ler…
Maria José Vitorino. Professora. Bibliotecária. Formadora na Laredo – Associação
Cultural.

Localidade |

14h00
Sala 1 | Workshop sobre escrita criativa | Fundamentos da ficção.
João Tordo. Escritor. Formador na área da escrita e literatura.
Sala 2 | Workshop sobre TIC | Leitura digital, leitura sem fronteiras.
Benita Prieto. Autora e contadora de histórias. Mediadora de leitura.
18h00 | Encerramento dos trabalhos do primeiro dia.

13h00 | almoço
14h00
Sala 1 | Workshop sobre contadores de histórias |Com expressão e coração, uma história na mão.
Elsa Serra. Contadora de histórias. Dinamizadora de projetos de promoção da leitura.
Formadora.
Sala 2 | Workshop sobre poesia | A expressão poética: liberdade, individualidade & inclusão.
Sara F. Costa. Autora. Tradutora. Professora.
18h00 | Encerramento do L.E.I.A. 2021.

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

9h00
Sala 1 | Workshop sobre ilustração | Visualização interna, versos & ilustração.
Cristina Valadas. Trabalha e dá formação em Artes Plásticas – pintura, design, ilustração.
Sala 2 | Workshop sobre TIC | Criação de books trailer no contexto da promoção da leitura.
Paulo D’Alva. Realizador. Cinema de animação e curtas metragens. Docente.

FICHA DE INSCRIÇÃO

29 outubro | sexta-feira

Assinatura |

12h30 | almoço

Workshop em que se inscreve, por ordem de preferência |
28 OUT | tarde
1º 2º 29 OUT | manhã
1º 2º 29 OUT | tarde
1º 2º Data da inscrição |

11h45 | Espaço para debate.

www.facebook.com/ovarcultura/

Ilustração de Cristina Valadas http://cristinavaladas.pt/home.html

Folhear o digital...

a) Os docentes que reúnam os requisitos inerentes à creditação devem proceder à respetiva inscrição diretamente no CFIEMO http://cfiemo.pt/
b) Outros interessados poderão inscrever-se na Biblioteca Municipal de Ovar (presencialmente ou por e-mail). Os inscritos não
docentes/não creditados terão direito a um Certificado de Participação.
c) Ambas as modalidades inferem a oportuna confirmação, dado o nº limitado de vagas.

Importante |

Inscrição | 40 vagas para o painel formativo|palestras. 20 vagas para os workshops.
As inscrições para os workshops deverão mencionar a ordem de preferência. Só serão aceites inscrições para o total do programa (duas
manhãs e duas tardes).
Prazo para as inscrições: entre 01 e 15 de outubro de 2021.

Público-alvo | professores-bibliotecários e técnicos superiores/bibliotecários das bibliotecas municipais, outros docentes e mediadores
da leitura credenciados.

INFORMAÇÕES GERAIS

IV EDIÇÃO DAS JORNADAS DA
REDE DE BIBLIOTECAS DE OVAR

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/
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