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OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 
 

1. Refletir sobre a problemática da leitura no contexto da sociedade atual; 

2. Conhecer os processos de avaliação nacional e internacional sobre literacia linguística; 

3. Refletir sobre a importância da leitura na formação da criança e dos pré-adolescentes, em 

particular no que respeita ao domínio da língua materna; 

4. Conhecer o processo de formação de leitores nas idades pré-escolar e escolar; 

5. Compreender o papel das bibliotecas escolar e pública, bem como das famílias e demais 

instituições da comunidade, na formação dos leitores; 

6. Desenvolver competências de autoformação e produção de conteúdos neste domínio, em 

particular no que respeita ao recurso à Internet. 

 
 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
 

Questões gerais 

1. Literacias do século XXI. Os conceitos de literacia verbal e de leitura. 

2. Estudos sobre literacia verbal. Dados relativos a Portugal. 

3. Fontes de informação relevantes sobre literacia verbal para um docente do ensino básico e da 

educação pré-escolar. 

A literacia e a formação de leitores na escola e na família 
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4. A Escola e formação do leitor: no currículo e na Biblioteca Escolar. 

5. A formação do leitor na família e na comunidade. A Biblioteca Pública. 

6. As caraterísticas dos leitores dos 0 aos 12 anos. 

7. A seleção de livros. 

8. O perfil do mediador de leitura. 

Projetos de formação de leitores 

9. Como se elabora um projeto de formação de leitores. 

10. Projetos e atividades de leitura. 

 
 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 
 

Questões gerais 

1. Tipos de literacia. Os conceitos de literacia verbal e de leitura. (obj. 1, 4) 

2. Estudos sobre literacia verbal. Dados relativos a Portugal. (objs. 1, 2) 

3. Fontes de informação relevantes sobre literacia verbal para um docente do ensino básico e da 

educação pré-escolar. (objs. 1, 2) 

A literacia e a formação de leitores na escola e na família 

4. A Escola e formação do leitor: no currículo e na Biblioteca Escolar. (objs. 1, 3, 5, 6) 

5. A formação do leitor na família e na comunidade. A Biblioteca Pública. (objs. 1, 3, 4) 6. As 

caraterísticas dos leitores dos 0 aos 12 anos. (objs. 1, 4) 

7. A seleção de livros. (objs. 1, 4) 

8. O perfil do mediador de leitura. (objs. 1, 5) 

Projetos de formação de leitores 

9. Como se elabora um projeto de formação de leitores. (objs. 4, 6) 

10. Projetos e atividades de leitura. (objs. 4, 6) 

 
 
 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
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Privilegia-se a realização sistemática de trabalhos teórico-práticos, orais e escritos, de debate sobre 

questões enunciadas nos conteúdos, alicerçados em pesquisa web e bibliográfica; sempre que 

possível esses trabalhos incluirão a intervenção dos alunos em contextos não formais. 
 

 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 
 

Uma estratégia que apela à realização sistemática de trabalhos teórico-práticos, orais e escritos, de 

debate sobre questões enunciadas nos conteúdos, alicerçados em pesquisa web e bibliográfica, 

responde a todos os objetivos propostos, sem esquecer a intervenção em contextos não formais na 

comunidade educativa ou outra. 
 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 
 

 De acordo com o regulamento escolar interno 
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