
 
 

 

 

 
ATIVIDADE FORMATIVA 

 

 

DESIGNAÇÃO 

 

O Arquivo Regional da Madeira ao serviço da Comunidade : Formação de 

Utilizadores 

Código: 010.10.26-DFP.007.02/13 

OBJETIVOS 

 Objetivos Gerais 

o Incentivar a utilização autónoma e sistemática dos serviços 

disponíveis, quer em termos educativos, quer em termos da 

própria pesquisa 

o  Promover a preservação e conservação da herança cultural, 

nomeadamente da memória documental da RAM 

o  Estabelecer uma ponte entre o acervo do ARM e os conteúdos 

programáticos das diferentes disciplinas 

 Objetivos Específicos 

o  Aproximar o acervo arquivístico e bibliográfico do Arquivo 

Regional da comunidade, através dos docentes, veículos da 

informação do património documental regional para um público 

mais vasto: os alunos do 2.º, 3.º ciclo, secundário; 

o Reconhecer nos fundos existentes do ARM uma base sólida dos 

conteúdos programáticos de várias disciplinas dos currículos 

escolares; 

o Valorizar o património documental da Região Autónoma da 

Madeira pelo seu maior conhecimento e utilização; 

o Habilitar para a pesquisa autónoma dos serviços disponíveis na 

sala de leitura do ARM; 

Contribuir para a educação não formal ou «educação ao longo da vida» e 

global, de forma a incentivar a colaborações e parcerias entre o Arquivo Regional 

e a comunidade escolar através de partilha de informação e de experiências 

adequadas a uma realidade educativa sempre em mutação. 

CONTEÚDOS/ 

METODOLOGIA 

 

I – Sessão Teórica/ prática - - EBS Bispo D. Manuel Ferreira Cabral 

- Apresentação do programa e dos formandos 

- Inquérito “O que sabem dos serviços prestados na Sala de Leitura do ARM” 

- Arquivo Regional da Madeira: acervo e funções: palestra introdutória 

II - Sessão Prática – Arquivo Regional da Madeira (ARM) 

Visita orientada às áreas técnicas do ARM (circuito do documento) 

Visita ao Serviço de Certidões e Sala de leitura (circuito do leitor) 

III - Sessão Teórica - EBS Bispo D. Manuel Ferreira Cabral 

Apresentação e análise dos inquéritos efetuados  
- Apresentação do Guião de utilizadores do Arquivo Regional: 

Ser leitor do ARM; Localizar e requerer um documento; Solicitar fotocópias ou 

outras reproduções; Horário de funcionamento 

- Contactar e explorar os diferentes auxiliares de pesquisa:   

 Exploração do site do ARM, base de dados, Internet (Biblioteca Pública Regional, 

Biblioteca Nacional, Diário da República e Jornal Oficial da Região Autónoma da 

Madeira; ARM Digital 

IV - Sessão - Teórica/ Prática - EBS Bispo D. Manuel Ferreira Cabral 

Contactar e explorar os diferentes auxiliares de pesquisa: 

- Exploração dos Instrumentos de descrição documental (guia, inventários, 

catálogos, índices; instrumentos descritivos da madeira, na posse de outros 

arquivos / entidades (Instituto dos Arquivos Nacionais da Torre do Tombo/ 

Biblioteca Nacional/ Arquivo Histórico Ultramarino, etc) 

Elaboração de trabalho individual e de grupo: como localizar um documento ou 

outra determinada informação  

V – Sessão - Prática – ARM 

Elaboração de trabalho individual e de grupo: como localizar um documento ou 

outra determinada informação  

VI - Sessão - Teórico/ Prática – EBS Bispo D. Manuel Ferreira Cabral 

Sessão para apresentação de trabalhos, avaliação e autoavaliação dos 

formandos. 

ÁREA DE 

FORMAÇÃO 

 

D - Formação Pessoal e Deontológica 

 

 

 



MODALIDADE DE 

FORMAÇÃO 
Curso de formação 

 

DURAÇÃO  
25 horas  

Nº DE 

PARTICIPANTES 

Mínimo 15 

Máximo 20 

DESTINATÁRIOS 

 

Docentes de todos os grupos de recrutamento da - EBS Bispo D. Manuel Ferreira 

Cabral, enquanto escola aderente ao Projeto de exposição itenerára do ARM 

FORMADOR(ES) 
 

Dra. Sofia Margarida Santos e Dra. Natércia F. Gouveia 

CRITÉRIOS DE 

AVALIAÇÃO DOS 

FORMANDOS 

 

CRITÉRIOS PONDERAÇÃO 

Carga horária 

frequentada 

Assiduidade e pontualidade 10% 

 

10% 

 

 

 

Desempenho  

Trabalho individual  20%  

 

90% 

Trabalho de grupo 
20% 

Intervenções pertinentes 
20% 

 

Tarefas realizadas nas sessões 
25% 

LOCAL DE 

REALIZAÇÃO 
EBS Bispo D. Manuel Ferreira Cabral e Arquivo Regional da Madeira 

CALENDARIZAÇÃO 

 

 

24, 26 e 27 de fevereiro de 2014 

(3h30) 

 

09h00-13h00 

 

EBS Bispo D. Manuel Ferreira 

Cabral   Ultima Sessão com data a 

definir (3h30) 

25 de fevereiro de 2014 (5 horas) 09h00-13h00  

Arquivo Regional da Madeira 
28 de fevereiro de 2014 (8 horas) 09h00-14h00 

INSCRIÇÕES 

 

Inscrições online até 19 de fevereiro de 2014  

 

Utilizar a ficha de inscrição online disponível em:  

https://docs.google.com/forms/d/1Qlp7WBGWUAwlcxkKKzbN0S0_efKM6cMtCmON

vIxcYeg/viewform  

 

A lista de formandos definitiva será publicada no site da DRE http://www.madeira-

edu.pt/dre no dia 20 de fevereiro de 2014, no sítio:  

http://www02.madeira-edu.pt/dre/formacao.aspx 

 

Os formandos suplentes deverão verificar se o seu nome consta na lista. 
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