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AÇÃO DE FORMAÇÃO

A importância da encadernação
e recuperação de livros na vida escolar

VISEU

Local:
Registo da acreditação:
Duração / Créditos:
Formador responsável:

Viseu: Agrupamento de Escolas Grão Vasco - Escola Básica Grão Vasco
CCPFC / ACC - 93052/17
25 horas presenciais
Pedro Miguel Avelãs Pereira

Modalidade: Curso de Formação
Destinatários: Professores dos Ensinos Básico e Secundário e Educação Especial (releva para efeito de progressão em
carreira - não releva na componente científica e pedagógica)
Conteúdos: Bloco 1 – Apresentação
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1. Abordagem aos conteúdos da formação e recolha de
expetativas em relação à mesma.
2. Análise/discussão/reflexão, em que se avaliarão os
resultados obtidos.
3. Guia do relatório final.
4. Manuseamento de materiais de encadernação.
5. Material necessário para a formação.
Bloco 2 – Processo artesanal de Encadernação
1. Visionamento de um vídeo alusivo à história do papel.
2. Origem e evolução da Encadernação.
3. Nomenclatura do livro.
4. Materiais.
5. Utensílios e ferramentas.
Bloco 3 – Técnicas de execução – realização de uma
brochura
1. Dobragem das folhas a meio.
2. Formação dos cadernos.
3. Marcação e serrotagem dos cadernos.
4. Costura à portuguesa.
5. Farpagem dos barbantes.
6. Reforço da lombada (cola ou gaze).
7. Colagem das guardas.
8. Acerto dos cadernos.

9. Elaboração das capas – empastamento com cantos e
lombada.
10. O forro das capas – execução dos cantos.
11. Elaboração da lombada.
12. Colagem das capas à lombada.
13. Colagem dos cantos às capas.
14. Aplicação do forro.
15. Colagem do forro.
16. Ligação da capa ao miolo.
Bloco 4 - Problemas do livro
1. Reforço entre as guardas e a lombada.
2. Corpo do livro rasgado.
3. Cadernos/partes soltas.
4. Revestimento da lombada.
5. Livro sem revestimento na lombada/caderno ou
partes soltas.
6. Lombada solta.
7. Guardas deslocadas e rasgadas.
8. Lombada rasgada/danificada.
Bloco 5 – Recuperação de um livro pré-selecionado
1. Trabalho autónomo dos formandos realizado de forma
individual.
Apresentação dos trabalhos

Avaliação: Avaliação final quantitativa na escala de 1 a 10, em conformidade com a Carta Circular CCPFC.3/2007.
Calendarização/Horário: 10.abril.2018 - 28.abril.2018: 8 sessões de formação.
10.ABR ~ 18:00 - 21:00 | 12.ABR ~ 18:00 - 21:00 | 17.ABR ~ 18:00 - 21:00 | 19.ABR ~ 18:00 - 21:00 |
24.ABR ~ 18:00 - 21:00 | 26.ABR ~ 18:00 - 21:00 | 28.ABR ~ 09:00 - 12:00 | 28.ABR ~ 14:00 - 18:00
Critérios de seleção: Ordem de inscrição.
Inscrições: Até 3 de abril de 2018. Limite de 15 formandos. Esta inscrição deve ser preenchida online no site
www.spzc.pt (Centro de Formação). Em caso de dificuldade de envio, por não conseguir submeter este
formulário, consulte a sua Delegação do SPZC.
Custo da ação: € 10 por formando, a pagar após a confirmação da inscrição. O pagamento será feito na Delegação do
SPZC da sua área de residência, junto com a entrega de cópia de BI/CC (rasurada e considerada apenas
para efeitos desta ação de formação).
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