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Modalidade / Horas 
Oficina, 50 horas (25 presenciais e 25 em trabalho 
autónomo) 
 
Público-alvo 
Professores do grupo de recrutamento 300 
 
Formador(es) 
Margarida Soares 
 
Calendários-horários / Local 
Turma A: Junho - 4, 16, 18, 25   Julho - 2, 21, 23 das 
18.45-20.45h e 28 das 18.45-21.45h (As sessões em 
falta serão marcadas por acordo entre formador e 
formandos).  Prazo limite de inscrição - 29 de Abril. 
Local - ES Senhora da Hora - Sala a indicar. 
 
Razões justificativas da acção: Problema / 
Necessidade de formação identificados 
A educação de base de todos os cidadãos é um ideal 
que caracteriza as sociedades modernas 
contemporâneas. 
Neste sentido, a escola tem como missão fundamental 
contribuir para o melhoramento da sociedade através da 
formação de cidadãos críticos, responsáveis e sérios. 
Por isso, nos nossos dias, tem sido sustentada a ideia 
da necessidade da educação escolar trabalhar, para 
além da dimensão do saber, as dimensões do ser, do 
formar-se, do transformar-se, do decidir, do intervir e do 
viver e conviver com os outros. No entanto, para exercer 
uma cidadania activa, é indispensável o domínio da 
leitura, uma vez que ele é determinante no 
desenvolvimento cognitivo, na formação do juízo crítico, 
no acesso à informação, na expressão e no 
enriquecimento cultural. Para além disso, só através do 
domínio desta competência o cidadão pode ser 
autónomo e tomar consciência de si próprio e dos 
outros, de forma a poder tomar decisões face à 
complexidade do mundo do século XXI. De uma 
maneira geral, a escola básica não tem sido capaz de 
dotar os cidadãos nem com as competências essenciais 
à sua integração e intervenção na sociedade, nem com 
as destrezas imprescindíveis para criar respostas aos 
complexos desafios com que frequentemente são 
confrontados, já que estudos nacionais e internacionais 
realizados demonstram que Portugal revela níveis 
baixos de literacia, significativamente inferiores à média 
europeia, nos jovens em idade escolar e que os 
resultados das provas de aferição, realizadas no final do 
1.º Ciclo, indicam que grande parte dos alunos transita 
para o 2.º Ciclo sem ter desenvolvido as competências 
básicas. Podemos, assim, dizer que o século XXI trouxe 
às escolas uma nova realidade com a qual os 
professores devem estar familiarizados, uma vez que se 
torna urgente compreender as razões mais profundas 
do problema e tomar medidas adequadas e 
sistemáticas. A nível institucional, o Plano Nacional de 
Leitura constitui uma tentativa de resposta aos níveis de 

iliteracia da população em geral e, particularmente, dos 
jovens. 
Neste contexto, esta oficina de formação, centrada na 
Língua Portuguesa, pretende proporcionar aos 
professores uma reflexão crítica no sentido da 
transformação das suas práticas, de forma a que 
produzam materiais que lhes permitam construir novos 
processos e estratégias de trabalhar a Língua 
Portuguesa de um modo lúdico e activo, neste caso 
concreto, dirigido ao desenvolvimento da competência 
da Leitura. 
 
Efeitos a produzir: Mudança de práticas, 
procedimentos ou materiais didácticos 
Identificado o problema, esperamos, através de uma 
reflexão participada e de uma partilha de experiências, 
responder às dificuldades dos professores para que 
possam dotar os alunos das aprendizagens necessárias 
ao desenvolvimento da competência da leitura. 
Procuraremos que os participantes: 
- entendam que o problema existe e que a escola é a 
instituição por excelência para inverter a situação; 
- desenvolvam novas práticas pedagógicas, passando a 
assumir-se como criadores de situações de 
aprendizagem e animadores de trabalhos cooperativos 
e de práticas pedagógicas diferenciadas; 
- pratiquem uma pedagogia para a autonomia e para a 
responsabilidade; 
- articulem o desenvolvimento das competências de 
leitura com a realização de um conjunto de actividades e 
realizem a sua avaliação através de métodos diversos; 
- utilizem as Novas Tecnologias como estratégia 
fundamental na motivação para a Leitura; 
- sintam a necessidade de actuar em grupo, de 
dialogarem com os colegas, de projectarem e de 
trabalharem como uma comunidade, abertos à 
aprendizagem, numa articulação que se faça de modo 
convergente. 
 
Conteúdos da acção 
1. O novo professor de Língua Portuguesa no século 
XXI. 
2. Competências Específicas da Língua Portuguesa no 
Ensino Básico. 
3. Metas de Desenvolvimento da Língua Portuguesa por 
ciclos de escolaridade. 
4. O programa de Português no Ensino Básico: 
circularidade e progressão do domínio da leitura. 
5. Leitura Recreativa: a relação afectiva com os livros; o 
prazer de ler; a afirmação de subjectividade do leitor; o 
alargamento da competência da leitura. 
6. Leitura Orientada: a mediação do professor; a 
interpretação de textos; a interacção criativa com os 
textos; o aprofundamento do prazer de ler. 
7. Leitura para Estudo e Informação: métodos e técnicas 
de trabalho e de estudo; uso regular de manuais de 
referência; alargamento do conhecimento. 
 8. Aplicação de materiais em contexto de sala de aula. 
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9. Produção de instrumentos e materiais para o 
desenvolvimento da competência da leitura a aplicar na 
prática pedagógica. 
 
Metodologias 
Procuraremos trabalhar criando situações-problema e 
projectos, seguindo os princípios pedagógicos activos 
construtivistas, com recorrência às Novas Tecnologias, 
desenvolvendo nos professores uma postura reflexiva, a 
sua capacidade de observar, questionar, regular, inovar, 
aprender e partilhar experiências. 
 
Avaliação 
A avaliação dos formandos docentes nas acções de 
formação do CFAE_Matosinhos - Centro de Formação 
de Associação das Escolas de Matosinhos, é contínua, 
participada por todos os intervenientes. Os critérios de 
avaliação a utilizar são: assiduidade; qualidade da 
participação no contexto dos objectivos / efeitos a 
produzir; qualidade do trabalho individual, relatório de 
reflexão crítica ou relatórios de progresso. Para cada 
critério de avaliação é definida uma escala qualitativa de 
5 níveis e uma escala quantitativa, em percentagem, 
afecta a esses níveis. A média dos resultados obtidos 
nos três critérios de avaliação constitui o valor médio de 
desempenho que é depois traduzido numa classificação 
quantitativa final. 
A avaliação da acção é feita através do preenchimento, 
pelo formando, de um documento que lhe é fornecido no 
primeiro dia. Elaboração de um relatório detalhado 
referente ao tratamento dos dados recolhidos. 
 
Inscrições online  (a partir de 14 de Abril) 
http://www.cfaematosinhos.eu/candidatura.htm  
(Preenchimento do boletim online e envio directo via correio 
electrónico. Esta funcionalidade está disponível para os 
utilizadores em computadores com um gestor de correio activo, 
do tipo Outlook ou Outlook Express). 
 
Transferir boletim de candidatura  (a partir de 14 de Abril) 
http://www.cfaematosinhos.eu/boletimcandidatura.doc 
(Transferência do boletim de candidatura, em formato .doc de 
MS Word, versão 97-2003, preenchimento e envio anexo a 
uma mensagem para cfaematosinhos@mail.telepac.pt ). 


