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IDENTIFICAÇÃO
Instituição: Instituto Politécnico de Setúbal
Morada: ESCE, Campus do Instituto Politécnico de Setúbal, Estefanilha, 2914-503 Setúbal.
Telefone: 265709492
E-mail: oscar.martins@esce.ips.pt
Título da Ação: Clube de Leitura IPSetúbal: a promoção da literacia em Bibliotecas do Ensino Superior
Público-alvo: Técnicos Superiores\Assistentes Técnicos
Nº máximo de participantes por ação: 8
Nº mínimo de participantes por ação: 1
Data de realização: 18 de novembro de 2020
Contacto para inscrições: bibliotecas@ips.pt
Facilidades logísticas
Acesso às cantinas: Sim
Acesso à residência de estudantes: Não
Hotéis com protocolos: Não
Nome dos Hotéis:
Outras Facilidades:

PROGRAMA DA VISITA
O Clube de Leitura do IPS (Instituto Politécnico de Setúbal) tem como principais objetivos a promoção da leitura e o contacto
com os autores, enquanto atividade de lazer, propiciadora do desenvolvimento da literacia e do aprofundamento da cultura
geral. O Clube de Leitura IPS é uma iniciativa das Bibliotecas IPS e do Programa Desenvolver + Oxigénio IPS, e tem vindo a
ser desenvolvida desde 2018.
A ação proposta no âmbito deste programa de mobilidade tem como objetivos:
- a partilha de experiências de trabalho no âmbito do desenvolvimento da literacia junto das Comunidades Académicas;
- a promoção do Clube de Leitura, enquanto atividade de promoção da leitura e parte integrante do programa de atividades de
dinamização das Bibliotecas do Ensino Superior (BES);
- o debate sobre as estratégias de divulgação dos Clubes de Leitura no ensino superior;
- refletir sobre o papel das atividades culturais nas BES;
- incentivar a colaboração e a criação de redes no âmbito das atividades culturais nas BES.
A acção terá como ponto de partida para o debate e a partilha de experiências a sessão de novembro 2020 do Clube de
Leitura do IPS, na qual, além do livro tema, teremos também um escrior convidado.
Programa:
10h00: Receção dos participantes na ESE/IPS;
10h30 – 11h00: Visita à Biblioteca da ESE/IPS, um edíficio classificado da autoria do arquiteto Siza Vieira;
11h00 – 12h00: Visita às Bibliotecas da ESTSetúbal e da ESCE/IPS;
12h00 – 13h00: Período para almoço;
13h00 – 14h00: Sessão do Clube de Leitura IPS de novembro na Biblioteca da ESCE/ESS;
14h00 – 16h30: Debate e partilha de experiências; Avaliação;
16h30 – Fim da sessão
Observações:
A linha de comboio chega até ao IPSetúbal, na estação Praias do Sado A, sendo necessário mudar de comboio na estação de
Setúbal para quem vem na linha da Fertagus a partir de Lisboa.

