NARRAÇÃO ORAL E
PROMOÇÃO DO LIVRO
E DA LEITURA

VOZ ALTA

http://www.usp.br/

WORKSHOP PARA EDUCADORES E PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO, PROFESSORES
BIBLIOTECÁRIOS E OUTROS DOCENTES, AGENTES E TÉCNICOS EDUCATIVOS.

14 MARÇO 2020
10.00-13.00 HORAS
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LAGOS
I
LAGOS

WORKSHOP « NARRAÇÃO ORAL E PROMOÇÃO DO LIVRO E DA LEITURA»

Workshop certificado com 3 horas na dimensão Científica e Pedagógica de todos os grupos de
docência, reconhecido como ação de formação de curta duração. Desp. nº 5741/2015, de 29 de maio

DATA / HORÁRIO / DURAÇÃO / LOCAL
14 de março de 2020 I 10:00-13:00h I 3 horas I Biblioteca Municipal de Lagos - Lagos

JUSTIFICAÇÃO DOS WORKSHOPS
Esta iniciativa da Biblioteca Municipal de Lagos / Câmara Municipal de Lagos, em parceria com o Centro de Formação Dr. Rui
Grácio, visa dinamizar um conjunto de estratégias para a promoção da leitura expressiva e da narração oral.
A narração é uma ferramenta poderosa para ser usada em contexto educacional com vários grupos/idades e pode ser usada
para a exploração mais atraente de conteúdos e aprendizagens. Esta ação visa dar a conhecer a técnica de narração oral,
assim como o uso do álbum ilustrado em contexto escolar, capacitando os formandos para desenvolverem as suas
capacidades narrativas.

OBJETIVOS
- Dar a conhecer formas de recolha e preparação dos contos;
- Explorar as técnicas de dinamização da leitura com recurso ao livro e às técnicas de narração oral de histórias;
- Promover e estimular a utilização de objetos como desbloqueadores de imaginários e de criação de ambientes;
- Conhecer os momentos que compõem uma sessão de contos;
- Explorar formas de improvisação e criatividade na interação com públicos.

CONTEÚDOS
-Técnicas de dinamização da leitura com recurso ao livro;
-Técnicas de narração oral de histórias;
- O álbum ilustrado e o livro com ilustrações;
-Processo de visualização;
-A descoberta do "eu" contador;
-Utilização de objetos como desbloqueadores de imaginários;
-Utilização de objetos sonoros para criação de ambientes;
-A escolha de contos e a sua abordagem consoante as idades;
-Exploração de noções básicas de postura, comunicação e voz;
-Técnicas de interatividade com o "público";
-Improvisação e criatividade, técnicas e exercícios;
-Novas formas de dinamização da narrativa oral.

METODOLOGIA DAS AÇÕES
O Workshop terá uma parte expositiva e outra parte com demonstração prática dos conteúdos. Serão usadas dinâmicas de
grupos e exercícios individuais ou em pequenos grupos, explorando as técnicas partilhadas. Os formandos também
apresentarão uma pequena história com base nas técnicas aprendidas.

AVALIAÇÃO DA AÇÃO E DOS FORMANDOS
A ação será avaliada 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).

FORMADORES
Bruno Filipe Batista, Licenciado em Animação Sociocultural, actor, contador de histórias, formador de narração oral e de
promoção do livro. Como contador tem mais de 1000 sessões de histórias realizadas por todo o país. Participa em festivais e
feiras do livro, assim como em escolas e bibliotecas. Na Fundação do Gil, foi formador e voluntário. Dinamizou o programa
radiofónico “Conto num minuto” na Rádio Racal. Como formador certificado, realiza workshops de narração oral e de
promoção da leitura. Foi também professor no ensino público durante 8 anos.
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, é Mestre em Ciências Documentais, no
mesmo ramo, e é coordenadora interconcelhia da RBE - Rede de Bibliotecas Escolares.

INSCRIÇÕES ONLINE (GRATUITO)
Inscrições online até 12 de março de 2020 no seguinte link: https://forms.gle/VxHzsFhU84nLSumb6
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

