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Ficha da Acção

Designação Motivação para a Leitura lúdica - A leitura ao serviço do sucesso

Região de Educação Área de Formação A B C D

Classificação Formação Contínua Modalidade Oficina de Formação

Cód. Área C05 Descrição Didácticas Específicas (domínio científico específico),
Cód. Dest. 99 Descrição Professores habilitados a lecionar português no ensino básico

Dest. 50% Descrição

Reg. de acreditação (ant.)

Formadores

Formadores com certificado de registo
B.I. 3731442 Nome JOSÉ ALBERTO DIAS Reg. Acr. CCPFC/RFO-12802/01

Componentes do programa Todas as componentes da ação de formação Nº de horas 25

B.I. 9808131 Nome Maria Helena Gonçalves Cardoso Reg. Acr. CCPFC/RFO-37179/16
Componentes do programa Todas as componentes da ação de formação Nº de horas 25

B.I. 9859136 Nome Maria Regina Fernandes Lopes Carvalho Reg. Acr. CCPFC/RFO-36564/16

Componentes do programa Todas as componentes da ação de formação Nº de horas 25

B.I. 10408251 Nome JÚLIO DINIS PATRÍCIO ALVES BORGES Reg. Acr. CCPFC/RFO-26992/10

Componentes do programa Todas as componentes da ação de formação Nº de horas 25

B.I. 10606945 Nome Rui Manuel de Almeida Festa Reg. Acr. CCPFC/RFO-33931/13

Componentes do programa Todas as componentes da ação de formação Nº de horas 25

Formadores sem certificado de registo

Duração
Nº Total de horas presenciais conjuntas 25    Nº Total de horas de trabalho autónomo 25
Nº de Créditos 2
Calendarização
Entre 1 e 12 (meses)

Nº de formandos por cada realização da acção
Mínimo 10    Máximo 20

Anexo B

A preencher nas modalidade de Oficina, Estágio, Projecto e Círculo de Estudos

Razões justificativas da acção: Problema/Necessidade de formação identificado
"Nosso genoma não teve tempo de se modificar para desenvolver os circuitos cerebrais próprios à leitura. Nosso
cérebro de leitor se constrói, portanto, com a ajuda de instruções genéticas idênticas àquelas que, há dezenas de
milhares de anos, permitiram a nossos ancestrais, caçadores-coletores, subsistirem: nós partilhamos as emoções de
Nabokov e a teoria de Einstein com um cérebro de primata, concebido para sobreviver numa savana africana"
(DEHAENE, 2012).
A leitura tem-se afigurado muito difícil, no âmbito da formação na área de orientação da prática pedagógica
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“descentrar a abordagem do texto literário da leitura e interpretação guiada pelo professor, para práticas que coloquem
o leitor no centro do processo da construção/reconstrução da significação do texto” (Sousa, 2007).
Para aprender a ler, as crianças devem ver formas de empregar a leitura para ampliar os seus objetivos e interesses.
Se a linguagem escrita tem significado para as crianças, elas aprenderão da mesma maneira que aprenderam a usar
a linguagem falada (SMITH, 1999).
Desta forma, o Plano Nacional de Leitura deverá estimular iniciativas que abranjam a população, desde a primeira
infância até à idade adulta. Os projetos de leitura devem rejeitar tentações de modelo único. Exigem uma atitude
aberta, flexível onde caibam múltiplos percursos, os percursos que a diversidade humana aconselha a respeitar,
criando um ambiente social favorável à leitura, inventariariando e valorizarando práticas pedagógicas e outras
actividades que estimulem o prazer de ler entre crianças, jovens e adultos (PNL).
Ao contar histórias, utilizam-se focos de percepção fantástica para a criação de um estado psíquico em que a mente
não está concentrada em uma realidade concreta. A nossa percepção consciente fica amalgamada, sempre, com
emoções internas e analógicas, memórias inconscientes e percepções sociais da cultura envolvente, de modo que o
simbólico é uma forma subjectiva da sua organização. (Zamith-Cruz).
Com base nestes pressupostos e relevando as recomendações dos DN n.º4-A/2016 e nº1-F/2016, no que respeita à
necessidade de promover no corpo docente competências que o auxiliem na prática pedagógica e na avalição de
aprendizagens, com carácter transversal no âmbito da educação para a cidadania e da compreensão e expressão em
língua portuguesa, assim como no desenvolvimento das diversas vertentes das medidas de Promoção do Sucesso
Escolar discriminadadas no artigo 11º do DN 4-A/2016, na área curricular de Português, propõem-se esta oficina de
formação para responder às necessidades formativas dos docentes das escolas associadas ao CFFH.

Efeitos a produzir: Mudança de práticas, procedimentos ou materiais didácticos
Esta Oficina de Formação tem como finalidade última a mudança de práticas na sala de aula e com ela pretende-se
levar os formandos a:
- Aprofundar um conhecimento mais efetivo e profícuo da dramatização oral de textos literários;
- Orientar a leitura para objetivos específicos do Currículo Nacional e das Metas Curriculares de Português, assim
como para a abordagem mais generalista da didática da interpretação e compreensão do corpo e mensagem de um
texto literário;
- Reformular práticas de abordagem de textos literários tendo como ponto de partida a experiência do leitor e os
conhecimentos científicos do mesmo.
- Aprofundar a sua capacidade de motivar e preparar o aluno para a interpretação textual e absorção de mensagens
intrínsecas ao texto e às suas vivências pessoais.
- Alterar/aperfeiçoar processos de abordagem à leitura e literatura, como forma de evolução do conceito de indíviduo
com conhecimento e opinião sobre o mundo que o rodeia.
- Exercer a interdisciplinaridade e o trabalho colaborativo como processo essencial para a criação de conhecimento.
- Construir materiais pedagógicos com base na didática específica para a abordagem dos conteúdos do Português;
- Experienciar novas estratégias de motivação dos alunos para a leitura, com base nos materiais produzidos;
- Partilhar, em grupo, as experiências de sala de aula, de forma a redefinir novas estratégias de trabalho.
Conteúdos da acção
1ª e 2ª sessões (8 horas)
• Conceito de contador de histórias e o seu papel no conto;
• Pontos comuns entre narração e teatralização de histórias;
• Estrutura do conto;
• Partes da história/conto passíveis de teatralização.
3ª, 4ª e 5ª sessões ( 12 horas)
• Adaptação de contos sem perda da sua essência;
• Recursos a utilizar para a construção de uma narrativa;
• O uso de figuras animadas nas histórias;
• Formas criativas e alternativas de contar histórias a crianças em idade pré-escolar e escolar;
• Técnicas de utilização de recursos de contenção e expansão enquanto dinâmica de uma história.
6ª sessão (5 horas)
• A narração de histórias e a importância da mensagem;
• Ator e o contador;
• Formas de transmitir a mesma história a públicos diferentes.

Metodologias de realização da acção
As metodologias a utilizar serão essencialmente ativas, de fundamentação construtivista, centradas na construção do
saber pelo formando, a partir de modelos e de conceções existentes colocando-as à prova para melhorá-las,
modificá-las ou como ponto de partida para a construção de novas conceções e estratégias de transmissão e criação
de conhecimento.
Valorizaremos a aprendizagem experiencial, a aprendizagem transformativa, a aprendizagem colaborativa e a
aprendizagem autodirigida, respeitando os princípios andragógicos, por considerarmos serem bons enfoques para a
formação de adultos.
Os diferentes conteúdos da ação serão trabalhados/abordados de forma intercalada com o trabalho autónomo.
Prentede-se uma abordagem por obras e temáticas e não uma abordagem segmentada dos diversos objetivos da ação.
Decorrente do desenvolvimento de conteúdos em cada sessão presencial, ocorrerá o trabalho autónomo, em contexto
de sala de aula, monitorizado pela equipa formadora.
Com a colaboração de uma "Contadora de histórias"/animadora - Dra. Inácia Cruz - serão aplicados vários recursos
físicos e pedagógicos na preparação da dramatização de histórias.
Recurso a técnicas teatrais:
• Improvisação.
• Jogos Dramáticos.
• Expressão corporal e vocal no contexto do contador.
• Técnicas de respiração e projeção de voz.
• Linguagem verbal e não-verbal.
• A linguagem simbólica das histórias.
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• O jogo como instrumento.
Recursos físicos:
• Cartas de narração de histórias.
• Dados mágicos com símbolos.
• Lanternas de histórias com símbolos
• Livros Álbum.
• Figuras Animadas.
• Espaço Cénico
Apresentação de histórias recriadas pelos formandos utilizando as técnicas e recursos apreendidas durante a
formação (apresentação em grupo).
Durante a formação serão trabalhadas, entre outras, as seguintes histórias: O Capuchinho Vermelho, versão dos
irmãos Grimm. Corre, Corre Cabacinha, versão de Eva Mejuto.
Sequencialidade da formação:
Fase 1 - Exploração dos conteúdos: exposição/debate; trabalhos de grupo; simulações; manipulação de materiais
estruturados e não estruturados.
Fase 2 - Construção de materiais a aplicar em contexto de sala de aula.
Fase 3 - Debates; reflexão; partilha e (re)construção de materiais, com vista a novas aplicações.

Regime de avaliação dos formandos
Nos termos do artigo 13.º do Regime Jurídico de Formação Contínua, com a redação dada pelo artigo 4.º do
Decreto-lei n.º 15/2007 de 19 janeiro (Alteração ao Regime Jurídico de Formação Contínua), a avaliação dos
formandos terá de ser quantitativa. Esta é expressa na escala de 1 a 10 , deverá respeitar o referencial da escala de
avaliação prevista no nº2 do artigo 46º do Estatuto da Carreira Docente, aprovado pelo D.L. nº15/ 2007, de 19 de
janeiro, de acordo com a Carta Circular do CCPFC – 3/2007 de set. 2007, sendo atribuída com base nos indicadores
abaixo apresentados e respetiva ponderação:

. Participação ativa e pertinente/Qualidade da envolvência nas atividades propostas/Realização das Tarefas nas
Sessões - 25%
. Produção de Trabalhos e/ou Materiais/Aplicação em contexto escolar - 60%
. Reflexão crítica - 15%

Forma de avaliação da acção
- Ficha de avaliação da ação;
- Relatório de reflexão crítica dos formandos;
- Relatório do formador;
- Relatório do consultor.
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Consultor de Formação
B.I. 10273715 Nome
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Processo

Data de recepção 08-11-2016 Nº processo 96056 Registo de acreditação CCPFC/ACC-89380/17
Data do despacho 21-12-2016 Nº oficio 113 Data de validade 21-12-2019

Estado do Processo C/ Despacho - Acreditado

Especialistade Formação
B.I. Nome
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