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WORKSHOP  PROMOÇÃO E MEDIAÇÃO DA LEITURA E DA ESCRITA 

Workshop certificado na dimensão Científica e Pedagógica como ação de formação de curta duração. 
Desp. nº 5741/2015, de 29 de maio 
 
  

HORÁRIO  / DURAÇÃO /  LOCAL   
 

8 de fevereiro de 2020   I   10:00-13:00h e 14:30-17:30h   I    6 horas   I  Biblioteca Municipal Júlio Dantas  -  Lagos 
 

JUSTIFICAÇÃO DOS WORKSHOPS 
Esta iniciativa da Biblioteca Municipal de Lagos, em parceria com o Centro de Formação Dr. Rui Grácio, visa dinamizar um 
conjunto de saberes teórico-práticos fulcrais para a promoção e mediação da leitura e da escrita. 
A literatura infantil e a promoção da leitura ocupam um espaço menor na formação de docentes, o que poderá levar à falta 
de conhecimentos essenciais para um trabalho regular em volta da leitura literária e da escrita. Deseja-se, assim, suprir essa 
lacuna, dando a conhecer um vasto leque de livros infantis, autores e teóricos, de modo a fomentar competências de 
análise, reflexão e avaliação das obras e das próprias práticas, conducentes à criação de atividades significativas e 
continuadas em torno da leitura literária e da escrita.   
 

OBJETIVOS 
- Proporcionar um conjunto de saberes teórico-práticos fulcrais para a promoção e mediação da leitura e da escrita; 
- Promover a reflexão acerca dos diferentes perfis dos leitores, da sua maturação, e das próprias práticas pedagógicas em 
redor da leitura e da escrita; 
- Fomentar estratégias para a avaliação, adequação e melhoria das próprias atividades e projetos de promoção e mediação 
da leitura e da escrita. 
 

CONTEÚDOS 
1. Perfil leitor;   2. Conceitos de Animação, Promoção e Mediação;   3. Maturação leitora;    4. A leitura profunda, partilhada 
e dialogada;  5. Levar a ler;  6.  A leitura como modelo para a escrita e vice-versa;  7.  Articulação de analógico e digital;  8. 
Seleção de acervos 
 

METODOLOGIA DAS AÇÕES    
A sessão terá um carácter teórico-prático, pois pretende-se não só aprofundar conhecimentos específicos, mas também que 
os formandos relacionem esses conhecimentos com as suas práticas pedagógicas e contextos específicos. 
Componente teórica com base em estratégias expositivas e análise de documentos para a sustentação tórica e debate em 
grande grupo, bem como de apresentação de casos de estudo reais e recursos concretos. 
Componente prática com base em metodologias interrogativas e de trabalho cooperativo (a par e em grupo), de forma a 
permitir a troca e confronto de ideias e experiências e soluções, face aos conhecimentos e competências que irão sendo 
adquiridos. 

 
 

AVALIAÇÃO DE CADA AÇÃO E DOS FORMANDOS   
Cada ação/seminário será avaliado mediante um questionário online, obrigatório, a preencher pelos formandos. 
Os participantes procedem a uma breve reflexão escrita online sobre a formação desenvolvida e a sua importância no seu 
desenvolvimento pessoal e profissional (obrigatória). 

 

FORMADORAS   
Paula Cusati 
Especialista em Promoção da Leitura e Literatura Infantil. Mediadora de leitura e formadora acreditada pelo CCPFC na área da Promoção 
da Leitura. Licenciada em Línguas e Literaturas Modernas, possui uma Especialização em Ensino das Línguas Estrangeiras, uma Pós-
Graduação em Livro Infantil e a parte curricular do Mestrado em Promoção da Leitura e Literatura Infantil.  

Paula Correia 
Licenciada em Filosofia, formadora acreditada pelo CCPFC na área de Filosofia, Bibliotecas Escolares e outros domínios, concluiu uma pós-
graduação em Ciências Documentais, Ramo de Biblioteca e Documentação, e é Mestre em Ciências Documentais, no mesmo ramo. 

 

INSCRIÇÕES ONLINE 
 

Inscrições online até 6 de fevereiro de 2020 no seguinte link:  https://forms.gle/WRGsSPFc7KZ7WpDw6 
 

Informações: Centro de Formação Dr. Rui Grácio  Sede: Escola Secundária Júlio Dantas, Largo Prof. 
Egas Moniz, 8600–904  Lagos      Tel. +351 282 77 09 97      e-mail: centroruigracio@esjd.pt      
URL: http://centroruigracio.esjd.pt/        Facebook:  https://www.facebook.com/CFAERuiGracio 
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