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Escola Superior de Educação 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Educação Básica 

 

Unidade Curricular: 9853330 – Literacia e Formação de Leitores 

Ano 2 Semestre 4 Área CNAEF: 223 ECTS: 6,5 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Bárbara Esparteiro 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 

HORAS 
TOTAIS 

Horas de Contacto 
Horas de 
Trabalho 

Autónomo 

Ensino 
teórico 

(T) 

Ensino 
teórico-
prático 
(TP) 

Ensino 
prático e 

laboratorial 
(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

162,5       70                         5       87,5 

 
Pré-requisitos (se aplicável): Não aplicável 
 

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. Tipos de literacia. 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 

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. 
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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,) 

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

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

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. 

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.  

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Definidos anualmente pelo docente/júri da UC, de acordo com as modalidades previstas no Regulamento Escolar Interno, e 
especificados no Guia de Funcionamento da UC.  

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

AZEVEDO, Fernando (coord.) (2006). Língua materna e literatura infantil. Elementos nucleares para professores do ensino 
básico. Porto: Lidel 

AZEVEDO, Fernando (coord.) (2007). Formar leitores. Das teorias às práticas.Porto: Lidel 

GARCÍA SOBRINO, Javier (org.) (2000) A criança e o livro. A aventura de ler. Porto: Porto Editora<<Máximo de 1000 caracteres 
com espaços 

POSLANIEC, Christian (2001). Incentivar o prazer de ler. Actividades de leitura para jovens. Porto: Edições ASA 

RIBEIRO, Iolanda e Fernanda Leopoldina VIANA (org.s) (2009). Dos leitores que temos aos leitores que queremos. Ideias e 
projectos para promover a leitura. Coimbra: Almedina 

RIBEIRO, Iolanda da Silva et al. (2010) Compreensão da leitura: dos modelos teóricos ao ensino explícito: um programa de 
intervenção para o 2.º Ciclo do Ensino Básico. Coimbra: Almedina; disponível aqui 

RIGOLET,  Sylviane A. (2009). Ler e contar histórias com as crianças. Como formar leitores activos e envolvidos. Porto: Porto 
Editora 
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