Inscrições até 07/jan/2018

Por correio, fax ou mail para o CEFOPNA

Marvão

Castelo de Vide
Portalegre

Formadores:

Teresa Mendes
(Professora Adjunta da ESECS, doutorada em
ESTUDOS LITERÁRIOS e LITERATURA
COMPARADA)

Nível de Ensino:
Educação Pré-Escolar
1º CEB
2º CEB
3º CEB
Ensino Secundário
Educação Especial

Grau académico:
Bacharelato
Licenciatura
Mestrado

Pós-graduação
Doutoramento
Outro
Qual? ____________________
__________________________

Vínculo:
Quadro de Agrupamento/Escola
Contrato

Quadro de vinculação
Sem vínculo
Outro

Local: Portalegre

Data de início do vínculo contratual : _____/_____/_____

A FICHA DE INSCRIÇÃO deverá ser preenchida com letra de imprensa e, por imposição das regras do POCH/Portugal 2020, todos os campos deverão ser preenchidos para posterior utilização para fins
estatísticos e de avaliação. CP - Código Postal; BI/CC - Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão; NIF - Número de Identificação Fiscal; NISS - Número de Identificação da Segurança Social

Grupo de Recrutamento: _______

Qual? ______________________________
___________________________________

Agrupamento/Escola: ________________________________________; Localidade: _______________________________;

E.mail: _________________________________________@____________________________________

BI: _________________________; NIF:_________________________; NISS: _________________________; DN: ______/______/______

CP: __________ - ______; Localidade: _______________________________; Telefone: ______ ______ ______; Telemóvel: _______ ______ _______

Morada: __________________________________________________________________________________________________________________

Nome: __________________________________________________________________________________;

Oficina de Formação - 25h+25h
Professores dos grupos 100 e 110
CCPFCCPFC/ACC-89607/17
Escola Secundária Mouzinho da Silveira
Apartado 49
7301-901 PORTALEGRE
Telef. e fax: 245 205 768 e 245 208 676
E-mail: cefopna@gmail.com
URL: www.cefopna.edu.com

Grupos de Recrutamento: 100 e 110
Aos formandos que preencherem os requisitos legais adequados, serão pagas
as deslocações, de acordo com o estipulado na Lei.

Formação Contínua de Pessoal Docente

Campo Maior
A r r o n c h e s

Ação: LITERATURA PARA A INFÂNCIA E EDUCAÇÃO LITERÁRIA NO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO

E l v a s

LITERATURA PARA A
INFÂNCIA E EDUCAÇÃO
LITERÁRIA NO 1.º CICLO DO
ENSINO BÁSICO

LITERATURA PARA A INFÂNCIA E EDUCAÇÃO LITERÁRIA NO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO

Na sequência da homologação, em
2015, do documento programático Programa e Metas Curriculares de Português para
o Ensino Básico, da responsabilidade do
Ministério da Educação, emergiu a necessidade de formação especializada no domínio da Educação Literária (EL) tendo em
vista o cumprimento das Metas e, sobretudo, a reflexão conjunta – entre entidades
formadoras e formandos -, no sentido de
se encontrar estratégias pedagógicodidáticas que, a este nível, consigam corresponder aos desafios e às exigências
impostas no domínio da EL.
Nesse sentido, a oficina Literatura para
a Infância e Educação Literária, preferencialmente
dirigida aos professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico (1.º CEB), visa promover a reflexão em torno das
abordagens pedagógicas e didáticas mais adequadas à abordagem da EL no 1.º CEB, conceber e delinear estratégias de análise discursiva e textual que
potenciem a compreensão da leitura e a fruição de
textos literários de diferente tipologia – narrativos,
poéticos e dramáticos -, com base na análise do
discurso e das dimensões estilístico-retóricas e simbólicas, e implementar sequências didáticas em
contexto de sala de aula no 1.º Ciclo do Ensino Básico.
O propósito desta oficina é, pois, o de fornecer
aos formandos instrumentos de análise textual
geradores de uma efetiva Educação Literária em
contexto educativo do 1.º Ciclo do Ensino Básico, e
dessa forma possibilitar a consolidação de conhecimentos e de práticas educativas no que diz respeito
à apropriação de sentidos implícitos e implicados no
ato de ler, de modo a tornar os seus alunos em
leitores competentes e críticos, detentores de uma
sensibilidade estética e de uma competência leitora
que extrapolam a superfície textual de textos narrativos, poéticos e dramáticos que lhe são especialmente endereçados.

quências didáticas e os materiais produzidos no âmbito da oficina de formação e
divulgar os resultados em formato digital
e em formato papel.

Conteúdos
1. Literatura para a Infância:
fruição e compreensão
leitora
2. Literatura para a Infância e relação com outras
artes
3. Educação Literária e formação de leitores: da
teoria às práticas
4. Compreensão da leitura: estratégias de análise
textual
3.1. Texto narrativo
4.2. Texto Poético
4.3. Texto dramático
5. Abordagens didático-pedagógicas transversais

Objectivos

Público-alvo:
Grupos de recrutamento. 100 e 110







Produção de sequências pedagógicas e de materiais didáticos no domínio da Educação Literária no 1º Ciclo do Ensino Básico, enquadrados
no Programa e nas Metas Curriculares de Português do Ensino, e passíveis de serem implementados em contexto educativo.
Alteração nas práticas pedagógicas relativas aos
aspetos de compreensão de leitura e análise
textual e simbólica, tornando-as mais eficazes e
atrativas para os alunos do 1. Ciclo de Ensino
Básico.
Testar e validar, em contexto educativo, as se-

1 turma:
E.S. Mouzinho da Silveira/CEFOPNA

Cronograma:
10, 16, 24, 30/jan; 06, 21/fev; 06, 13/mar

Formadores:
Teresa Mendes (Professora Adjunta da ESECS, doutorada em ESTUDOS LITERÁRIOS e LITERATURA COMPARADA)
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