
Designação ITG-1054/17 - 1.ª Jornada "A LER"

Razões 
Justificativas

        Sendo a leitura uma competência importantíssima no desenvolvimento dos indivíduos, 
que começa cedo na escola, importa repensar a forma como e quando se lê nas escolas, 
nomeadamente nas aulas de Português, sempre pensando numa perspetiva interdisciplinar.
 Nesse sentido, a Direção Regional de Educação pretende sublinhar a importância dos projetos 
de leitura organizando uma Jornada onde os responsáveis pelos projetos podem apresentar as 
atividades e as dinâmicas que promovem.
 Para além deste momento de divulgação e de partilha, os docentes serão convidados a refletir 
sobre as competências de leitura dos seus alunos, os constrangimentos que possam encontrar 
no que à leitura diz respeito em cada ciclo de ensino, propondo dinâmicas alternativas e novas 
abordagens.

Objetivos Objetivos Gerais:
o Promover a reflexão sobre a leitura na Escola;
o Divulgar os projetos que promovem práticas de leitura nos vários ciclos de ensino;
o Proporcionar a troca de ideias e debate sobre a leitura.

Objetivos Específicos:
o Refletir criticamente sobre os problemas detetados nos vários ciclos de ensino no que à 
leitura diz respeito;
o Conhecer as atividades dos projetos de leitura desenvolvidos pela DRE;
o Participar ativamente no debate de ideias e nas mesas temáticas;
o Diagnosticar dificuldades na promoção da leitura nos diversos ciclos de ensino;
o Propor dinâmicas de leitura estimulantes de modo a contrariar dificuldades diagnosticadas.

Conteúdos

Na sessão, os responsáveis pelos projetos de promoção da leitura da DRE apresentarão as 
suas atividades e as dinâmicas que têm desenvolvido, de modo a promover a articulação das 
práticas de leitura nas escolas com estes projetos e entre ciclos de ensino;
Por seu lado, os docentes serão convidados a refletir sobre as competências de leitura dos 
seus alunos, os constrangimentos que possam encontram no que à leitura diz respeito em cada 
ciclo de ensino, propondo dinâmicas alternativas e possibilidades de colmatar as principais 
difuldades detetadas.

Manhã:
 - Conferência de abertura;
 - A Ler;
 - Baú de Leitura;
 - Ler com Amor;
 - A Leitura no 1.º Ciclo;
 - Bibliotecas escolares de 1.º Ciclo;
 - A leitura no Ensino Secundário;
 - Projetos de Leitura no Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira.

Tarde:
-  Mesas redondas (os docentes reunir-se-ão em grupos de trabalho por ciclos, de modo a 
identificar pontos fortes e dificuldades e partilhar experiências, propondo, depois, estratégias 
que, a implementar, poderão contribuir, em cada ciclo, para melhorar hábitos de leitura nas 
escolas);
- Apresentação das conclusões;
- Conferência de encerramento; 

Área de 
Formação

Ciências da especialidade que se relacionem com as áreas curriculares
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Modalidade de 
Formação

Curso / Módulo Formação

Acreditação/ 
Validação

Formação válida, de acordo com o Despacho n.º 106/2005, de 21 de setembro, para 
progressão na carreira dos docentes dos grupos de recrutamento indicados como destinatários.

Duração 8 horas

Horas Presenciais 8 horas

Horas Não Presenciais 0 horas

Destinatários Grupo(s) de Recrutamento: 
100;100.EE;110;110.EE;120;140;150;160;200;210;220;300;310;320;330;340;

Carreira Profissional: Técnico superior;

Local de 
Realização

Escola Profissional Francisco Fernandes

Edifício/Sala Auditório

Critérios de 
Avaliação

Para além da presença nas conferências e da participação nos painéis temáticos, os docentes 
deverão elaborar uma reflexão escrita, de 2 a 3 páginas, em formato Word, letra ARIAL 12, com 
1,5 de espaçamento, que deverá incidir nos tópicos que consideraram mais relevantes nos 
conteúdos abordados, assim como nas reflexões partilhadas entre os docentes.

A avaliação será individual, qualitativa e quantitativa, expressa numa escala numérica de 1 a 10
 valores, nos termos previstos na Carta Circular CCPFC - 3/2007, de setembro de 2007, do 
Conselho Científico Pedagógico da Formação Contínua e com base nos seguintes critérios: 
    - Participação nos painéis - 60%
    - Reflexão escrita - 40%
  

Ana Luísa Marques Lopes

Ana Maria Alves Vieira

António José Dinis Pimenta

Graça Maria Nóbrega Alves

Helena Maria Silva Barbosa Camacho

Leda Maria Quintal da Silva Pestana

Formador(a)

Dados solicitados na inscrição

Concelho a que pertence o estabelecimento de educação/ ensino onde leciona.

Estabelecimento de educação/ ensino onde leciona.

Grupo de recrutamento a que pertence.

Tempo de serviço.

Categoria profissional

Serviço atribuído(indique o cargo que desempenha).

Indique o(s) ano(s) de escolaridade que leciona.
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Licibel Dílcia de Azevedo Gonçalves

Sandro Patrício Gama Nóbrega

Vanda Maria de Gouveia Fernandes Gouveia

Inscrições Os formandos deverão:

Realizar a sua inscrição até 05-11-2017

Consultar a Lista de Formandos selecionados a partir do dia 06-11-2017

Os Formandos selecionados terão que confirmar a sua participação até ao dia 07-10-2017

Consultar a lista  definitiva dos Formandos selecionados a partir do dia 08-11-2017

Calendarização

Presenciais Data Hora Início Hora Fim

10-11-2017 09:00 13:00

10-11-2017 14:30 18:30
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