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Ação: A LEITURA EXTENSIVA NA AULA DE INGLÊS

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

A LEITURA
EXTENSIVA NA
AULA DE INGLÊS

A LEITURA EXTENSIVA NA AULA DE INGLÊS
CONTEÚDOS

Sendo a obra de leitura extensiva de lecionação
obrigatória nos segundo e terceiro ciclos e
ensino secundário, a formação nesta área tem
sido escassa, e é necessária. Esta é uma área de
particular importância, uma vez que tem
potencialidades para congregar tarefas
relativas às várias skills. A leitura extensiva
favorece um trabalho colaborativo em sala de
aula (transactional methodology), pois ler é
compreender e interpretar. A interpretação
nasce do diálogo com o texto e também da
troca de opiniões com os outros. Na sala de
aula o professor é o orientador e os alunos os
verdadeiros motores das suas aprendizagens.
Este tipo de trabalho alimenta a imaginação e
promove o desenvolvimento de diferentes
tipos de escrita, incluindo a escrita criativa.
É uma área privilegiada por ser lúdico-didática,
motivando para o estudo da língua alunos com
pouca motivação pelo leque alargado de todos
os elementos que a incorporam. Ouvir histórias
e ler histórias, são atividades icónicas da
humanidade. Desde os mitos, à literatura de
autor, passando pelos contos populares,
epopeias e literatura infantil, tudo nos permite
dizer que não há histórias sem vida e não há
vida sem histórias.

1 - Noção de literatura extensiva;
2 - A leitura extensiva nos programas oficiais da disciplina de Inglês –
processos de operacionalização;
3 – Metodologias de trabalho em sala de aula: trabalho individual, em
pequenos grupos ou em grupo turma.
4 - Sugestões de leitura apresentadas (nos programas) e uso de outros textos:
- Textos clássicos ou contemporâneos – vantagens e
desvantagens;
- ‘Multimodal Books’ – ‘Story Books’ vs ‘Picture Books’;
- ‘Graphic Novels’
- ‘Short stories’- ‘Fables’, ‘Folk/Fairy Tales’ ou ‘Author
Literature’;
- ‘Moveable Books’: ‘Pop-Up Books’ e ‘Flip-the-flap Books’;
- ‘Literature for Young Adults’;
- ‘Nonfiction books;
- ‘Crossover/Multilayered Literature’;
- ‘Silent Books’;
- Poetry.
5 - Tipos de ficção em que as obras se inserem:
- ‘Realistic Fiction’;
- ‘Historical Fiction’;
- ‘Fantasy Fiction’
6 - A Net e a literatura para a infância e juventude:
- ‘Sites’ áudio com ou sem texto;
- ‘Sites’ de contos tradicionais e fábulas;
- Revistas especializadas ‘online’;
- ‘Book Trust sites’;
- ‘Sites’ de prémios atribuídos por diferentes organizações.
7 – Atividades de pré-leitura:
- Identificação de ‘critical features’;
- O uso do peritexto;
- O uso das imagens (em obras multimodais);
- O trabalho com palavras-chave.
8 – Atividades com os textos:
- Identificação do tema e do ‘core of the text’;
- Elaboração de mapas de trabalho;
- Integração da estrutura com a compreensão/interpretação
- Diversificação de tarefas.
9 – Atividades de pós-leitura:
- ‘Integrated skills activities’;
- Leitura dramatizada de textos;
- Dramatização de textos.
10 – Avaliação das várias fases do processo de trabalho dos alunos com a
leitura extensiva

FICHA DA AÇÃO
Formador:
Joaquina Caeiro
Modalidade:
Oficina de Formação 25+25h
Acreditação:
CCPFC/ACC-105140/19
Público-alvo:
Artº 8º do RJFC - Professores dos Grupos 220 e 330
Artº 9º do RJFC (Dimensão Científica e Pedagógica):
Professores dos Grupos 220 e 330;
1 Turma:
Portalegre
Cronograma:
Presencial: 08/Out (Das 17.30h às 20.30h)
À distância: 06, 13, 15, 20, 22, 27, 29/Out/2020;
03, 05/Nov/2020;
07, 12/Jan/2021

OBJETIVOS
1.Adquirir uma visão analítica e crítica sobre o conteúdo dos programas de
Inglês, em termos de processos de operacionalização no tratamento da obra
de leitura extensiva, através da análise dos mesmos
2.Formar e partilhar opiniões sobre as vantagens e as desvantagens do uso
das diferentes metodologias de trabalho em sala de aula
3.Adquirir uma perspetiva sobre o mundo da literatura infantojuvenil de
expressão inglesa das últimas décadas
4.Conhecer algumas das histórias apresentadas através da leitura, individual
ou em grupo, assim como da sua análise
5.Tomar consciência das potencialidades que os diferentes tipos de texto
literário e também não literário, têm em termos de trabalho de integração de
skills
6.Conseguir elaborar planos de trabalho com diferentes tipos de texto, tendo
em conta o desenvolvimento das capacidades de compreensão tanto em
termos lexicais como de estrutura da língua
7.Adquirir estratégias de avaliação (de diferentes tipos) do trabalho
desenvolvido pelos alunos com a obra de leitura extensiva
8.Adquirir competências para a elaboração de materiais que sirvam de
evidência do envolvimento dos alunos e nível de aprendizagens.

INSCRIÇÕES ATÉ 02/Out/2020
(por correio, fax ou mail para o CEFOPNA)

Aos formandos que preencherem os requisitos legais adequados, serão pagas as deslocações, de acordo com o estipulado na Lei

