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Programa da Ação de Formação n.º 31 – 2017/2018 
Ler nas entrelinhas – a poesia, a arte, o cinema e a música em sala de aula 

 

Modalidade Oficina de formação Registo de Acreditação CCPFC/ACC-93637/18 

Duração 50 horas (25 presenciais e 25 não presenciais) 

N.º de Créditos 2,0 

Formador Ana Maria Cerdeira dos Santos 

Destinatários Professores dos Grupos de Recrutamento 200, 210, 220, 300, 320 e 330 

Relevância 
A ação releva para efeitos de progressão em carreira e avaliação de desempenho e para a área científica e 
pedagógica (artigos 8.º e 9.º do Decreto-Lei n.º 22/2015) 

Local da Formação Na Escola-sede do AE do qual for proveniente o maior número de docentes inscritos  

 
Inscrições: 
Os professores interessados em frequentar esta ação de formação devem inscrever-se no CFAE Beira Mar, entre 
as 12,00h do dia 04/04/18 e as 24,00h do dia 26/04/18, através do link https://goo.gl/forms/kpgcw4rL2zxwXmge2 
Após confirmada a presença na turma (em função do número mínimo de 12 e o número máximo de 20 inscritos), o 
CFAE Beira Mar enviará por correio eletrónico para os serviços administrativos da escola do formando uma ficha de 
inscrição pré-preenchida, a qual deve ser assinada. 
A ficha, validada, deve ser entregue na 1.ª sessão de formação. 
 
Critérios de seleção dos formandos: 
1. Docentes de Unidades Orgânicas associadas do CFAE Beira Mar; 
2. Docentes de Unidades Orgânicas não associadas do CFAE Beira Mar; 
3. Ordem de inscrição. 
 

Calendarização Sessões presenciais 
 

Data Horário N.º Horas 

02.05.2018 (4.ª feira) 17:30-20:30 3 

16.05.2018 (4.ª feira) 17:30-20:30 3 

23.05.2018 (4.ª feira) 17:30-20:30 3 

30.05.2018 (4.ª feira) 17:30-20:30 3 

16.06.2018 (sábado) 09:30-13:00/14:30-17:30 6,5 

30.06.2018 (sábado) 09:30-13:00/14:30-17:30 6,5 

Total 25 Horas 

 
Razões justificativas 
O contexto de aprendizagem está intrinsecamente ligado aos estímulos e experiências vivenciadas pelas crianças e 
adolescentes dentro e fora do contexto escolar. Expostos que estão a linguagens múltiplas meios audiovisuais, 
tecnológicos, artísticos, etc. é pertinente a exploração e criação de estratégias de trabalho que permitam explorar 
essas mesmas manifestações literárias e culturais em contexto de sala de aula de forma a desenvolver a literacia 
em contexto pedagógico. 
Tendo como base alguns pressupostos teóricos da área da literatura e poética comparadas esta oficina de formação 
propõe a realização de atividades orientadas que sensibilizem os formandos para a importância da utilização e 
análise de tipologias textuais e artísticas diversas e por vezes “menos óbvias” como complemento e reforço à 
abordagem dos conteúdos programáticos curriculares. 
Despertar, incentivar e desenvolver as capacidades crítica e criativa das crianças e jovens passa, muitas vezes, 
pela planificação e proposta de atividades assentes em materiais “menos óbvios”. 
Identificar elementos suscetíveis de comparação poderá por isso tornar-se uma tarefa estimulante e implicativa na 
medida em que a análise e interpretação que cada um de nós faz de cada manifestação literária ou artística terá 
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sempre em conta as vivências e experiências individuais. 
Nesta oficina de formação pretende-se, acima de tudo, refletir e debater sobre a importância dos elementos 
característicos a cada manifestação artística (som, imagem, cor, figuras de estilo, etc.) e a forma como os mesmos 
poderão ser apresentados em contexto de sala de aula. Será proposta uma vertente prática em que se abordarão 
metodologias e estratégias pedagógicas que permitam a exploração das diversas linguagens e manifestações 
culturais em articulação com os conteúdos programáticos e metas curriculares previstos. 
 
Efeitos a produzir 
No final desta ação espera-se que os formandos possam planificar com recursos a estratégias e metodologias de 
trabalho diferenciadas que contribuam para: 
- a análise e interpretação de textos e obras de vários autores/correntes literárias e em diferentes línguas a partir de 
elementos comparativos; 
- desenvolvimento de estratégias que permitam uma maior interação e participação oral por parte dos alunos; 
- o desenvolvimento/despertar da capacidade crítica e criativa dos alunos; 
- sensibilizar e motivar os alunos para técnicas de produção textual e de interpretação textual/artística; 
 
Conteúdos 
- Princípios de semiótica: sentido vs significado 
- A música e a arte enquanto linguagens universais: literacia vs gosto 
- A poesia e a exploração da linguagem/ palavras: meios de perceção individual da realidade (enfoque na interação/ 
participação oral) 
- A diversidade textual como estratégia didática de desenvolvimento da capacidade de interpretação/crítica: uso de 
citações e referências nas diversas linguagens (cinema/música) 
- Literatura, Poética e Arte: associar, comparar e interpretar: 
a) A música enquanto linguagem universal – ensinar gramática a cantar 
b) A poesia modernista e a poesia visual – o que vejo e sinto 
c) A arte enquanto expressão individual – tudo o que parece…nem sempre é 
d) Literatura e Dramaturgia: ler e reler eis a razão. 
 
Metodologia de realização da ação 
Esta ação está organizada em três momentos: 

1.º momento - Sessões presenciais conjuntas: apresentação de pressupostos teóricos e conceitos 
subjacentes à abordagem e análise comparatista; serão propostas algumas ideias chaves para debater em 
grupo e com o objetivo reflexivo do tipo de prática pedagógica que pode ser aplicada nos diversos ciclos/ 
faixas etárias e em articulação; Serão apresentadas propostas pedagógicas e práticas de análise 
comparativa como forma de articular as várias formas de linguagem e comunicação. Partir-se-á de uma 
seleção de obras/ autores para realizar atividades práticas. Dar-se-á principal atenção à importância dos 
estímulos e vivências das crianças/ adolescente na escolha de textos/obras. 
2.º momento - Trabalho autónomo: aplicação das metodologias, dos instrumentos e materiais elaborados, 
em contexto de sala de aula e aferição dos resultados; 

 3.º momento - Sessões presenciais conjuntas: apresentação, reflexão e discussão dos resultados obtidos. 
Refira-se que as obras/autores a trabalhar serão determinados pela área de docência que os formandos lecionam 
sendo que os mesmos incidirão sempre sobre as áreas da música, artes, cinema e literatura/ poesia. 
 
Regime de avaliação dos formandos 
Participação. 
Trabalho escrito individual. 
Os formandos serão classificados numa escala de 1 a 10 valores 


