
   
 
 

CENTRO DE RECURSOS EM CONHECIMENTO GAIA-SUL 

 

O Centro de Recursos em Conhecimento Gaia Sul (CRC Gaia Sul) foi criado em 

Janeiro de 2003, na sequência da candidatura apresentada pelo Centro de Formação 

Gaia Sul, no âmbito do Programa Operacional Emprego, Formação e 

Desenvolvimento Social (POEFDS). A aprovação da referida candidatura veio culminar 

o projecto formativo do Centro de Formação Gaia Sul, desenvolvido ao longo de 10 

anos, e tornar viável a própria vocação dos Centros de Formação de Associação de 

Escolas (CFAE) que, de acordo com o diploma que os criou, devem criar e gerir 

Centros de Recursos. 

 

O CRC Gaia Sul disponibiliza, aos seus utilizadores, os seguintes espaços e 

serviços:  

Recepção : Informações, Controlo e Gestão de utilizadores e disponibilização 

de recursos; 

Biblioteca (com espaço de trabalho): pesquisa documental no catálogo on-

line, consulta, requisição e empréstimo, serviços de catalogação 

e gestão documental; 

Sala de audiovisuais : visionamento / audição / reprodução de documentos 

áudio e vídeo; 

Salas multimédia : utilização de computadores com ligação à Internet, para 

realização de trabalhos, pesquisa, montagem áudio e vídeo, 

elaboração de apresentações, etc. 

 

 Horário :  

 O horário de funcionamento será definido em função dos recursos humanos 

que lhe venham a ser afetos. 

  

 Objectivos do CRC Gaia Sul: 

a) Estabelecer uma comunicação educacional e uma gestão da informação, 

designadamente no âmbito das actividades dos Agrupamentos/Escolas do 

concelho de Vila Nova de Gaia; 



   
 

b) Organizar e divulgar a informação disponibilizada pelos 

Agrupamentos/Escolas, pelos Centros de Formação e pelas redes 

electrónicas de informação; 

c) Implementar uma política de construção e valorização de um fundo 

documental local. 

d) Formar docentes na utilização pedagógica de meios técnicos áudio e vídeo, 

assim como das tecnologias da informação e da comunicação (TIC); 

e) Apoiar a Comunidade Educativa do concelho de Vila Nova de Gaia, 

proporcionando-lhe recursos logísticos necessários a actividades pedagógico-

didácticas, nomeadamente nos domínios áudio e vídeo; 

f) Proporcionar o apoio técnico-pedagógico à produção de materiais de apoio à 

prática docente, a projectos de natureza educacional e utilidade pedagógica; 

g) Reproduzir, disponibilizar, arquivar e divulgar material e/ou recursos de 

utilidade pedagógica, científica e cultural, produzido em acções de formação, 

nas Escolas por professores e alunos; 

h) Dinamizar uma vertente formativa para os Auxiliares da Acção Educativa, ao 

nível da manutenção e operacionalidade dos recursos tecnológicos das 

respectivas Escolas; 

i) Promover e apoiar soluções articuladas na vertente de ensino e informação a 

distância;  

j) Colaborar em soluções pedagógicas de ensino diferenciado, visando superar 

situações de insucesso escolar. 


