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Exmo(a). Professor(a), 

 

A Companhia Contigo Teatro, em parceria com a DRE, coordena, no ano letivo 2015/2016, e 

pelo quarto ano consecutivo, o projeto “Ler com Amor”, que tem como tema central a leitura em 

voz alta. 

Esta prática de leitura configura um importante veículo de compreensão e de interpretação de 

textos, nomeadamente em contexto de sala de aula. Alguns dos objetivos deste projeto prendem-se 

com a valorização do ensino da literatura, o melhoramento de competências de leitura dos jovens e a 

promoção de diferentes abordagens ao texto literário na aula de Português. 

Assinalamos que se trata de um projeto para ser desenvolvido com alunos de todos os níveis 

de ensino, cujas práticas experimentadas podem ser aplicadas no contexto da aula de Português, bem 

como em projetos de complemento curricular cujos objetivos se prendam com o desenvolvimento de 

competências de leitura, privilegiando as técnicas de leitura em voz alta.  

Assim, os professores com horas para o projeto ou que nele queiram participar, devem 

inscrever-se e aderir às iniciativas que iremos lançar e que definiremos na primeira reunião 

preparatória. 

As atividades contemplam:  

- formação destinada a professores de todos os grupos disciplinares dos vários ciclos de 

ensino, com prioridade para os docentes dos grupos 100, 110, 200, 220, 300 e 320, epara técnicos 

superiores de bibliotecas do Ensino Básico; 

- ida a escolas, de acordo com as solicitações dos professores e tendo em conta a nossa 

disponibilidade (apresentaremos uma proposta de calendarização); 

- participação no IV Encontro Literário de Leitura em Voz Alta “Ler com Amor”, que inclui 

um ciclo de conferências e a apresentação de boas práticas de leitura; 
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- tertúlias, ateliers e workshops de leitura, de acordo com calendarização que será definida 

oportunamente. 

Nesse sentido, solicitamos aos docentes que dinamizam o referido projeto (com horas 

contempladas no seu horário docente), assim como todos os professores interessados, que preencham 

a ficha de inscrição através do link https://docs.google.com/forms/d/1yVr-

Y1c3iFgOpXIuNo6LoU4tclOQDIchdTuihx6SwqE/viewform, proposto pela DRE, até ao dia 16 de 

outubro de 2015. 

Informamos que a primeira reunião preparatória, decorrerá no dia 23 de outubro de 2015, na 

sala de sessões da Escola Secundária Francisco Franco, no seguinte horário: 

- 10h 00, para os professores que lecionam o turno da tarde (manhã sem componente letiva); 

- 15h 00, para os professores que lecionam o turno da manhã (tarde sem componente letiva). 

Saliente-se que a fase de inscrição é de grande importância, uma vez que permitirá 

operacionalizar os nossos contactos e programar as atividades com maior facilidade, assim como 

percecionar a efetiva disponibilidade dos docentes, o contexto em que vão desenvolver o projeto, 

bem como o público escolar alvo. 

Neste primeiro encontro, definiremos a calendarização das atividades e da ação de formação, 

assim como esclareceremos as dúvidas que possam surgir. 

Qualquer informação que queiram solicitar sobre o projeto pode ser enviada para 

lercomamor.contigoteatro@gmail.com 

 

Cumprimentos literários, 

Funchal, 24 de setembro de 2015 

A Associação Companhia Contigo Teatro 

 

Os Coordenadores: 
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                                                                                                    Fernanda Freitas 

                                                                                                   Sandro Nóbrega 
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