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(Universidade Católica de Lisboa)

Carlos Reis

(Universidade  de Coimbra)

João Costa

(Universidade Nova de Lisboa)

João Veloso

(Universidade do Porto)

Maria José Ferraz

(Associação de Professores de Português)

A decisão de dedicar a 10.ª edição do encontro nacional 
da APP a diferentes temáticas, articuladas em torno dos 
programas de Português e com incidência em aspetos 
do oral, resulta tanto da opinião expressa pelos partici-
pantes na avaliação da edição anterior (Figueira da Foz, 
2011), como das inquietações da direção da APP, relati-
vamente a temas e questões que preocupam os profes-
sores de Português de todos os níveis de ensino. Estes 
aspetos estão diretamente relacionadas com o trabalho 
de aplicação dos programas dos ensinos básico e se-
cundário desta disciplina, tendo ainda em consideração 
as Metas Curriculares, um novo documento orientador 
para o ensino básico. 

Assim, o 10.º ENAPP tem como principal objetivo criar 
um espaço de conhecimento, reflexão e formação para 
os professores de Português de todos os níveis de ensino, 
em torno dos seguintes tópicos fundamentais:

I - Os programas de Português no cruzamento de ter-
mos, conceitos e referências.
II - As competências orais em interação com a Leitura, 
a Escrita, o Conhecimento Explícito da Língua.
III - Didática e avaliação do oral.
IV - Recursos e ferramentas digitais para o trabalho 
sobre a oralidade: experiências e projetos.
V - Estratégias de escuta (global, seletiva, de pormenor) 
e produção oral.
VI - Fases da oralidade: planeamento; monitorização; 
avaliação.
VII - Património oral.

Programa Cultural
Feira do Livro
Jantar com acompanhamento musical
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SEXTA-FEIRA, 8 DE MARÇO DE 2013

9.00–9.45 Receção aos participantes
10.00–11.00 Conferência de abertura 
Carlos Reis (Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra)
– A poesia como canto ou o canto na poesia: oralidade e condição poética

11.00–11.30 Intervalo

11.30–13.00 Comunicações
Alexandra Ramos (Escola Secundária Professor Reynaldo dos 
Santos) e Sandra Serra (Escola Profissional de Setúbal)
– Da oralidade ao conhecimento explícito da língua ou como o conheci-
mento explícito da língua conversa com a oralidade
Sara Leite (Instituto Superior de Educação e Ciências de Lisboa)
– A leitura expressiva: um desafio compensador
Carla Sanches (Escola Básica Integrada Sophia de Mello Breyner) 
e Sílvia Guedes (Escola Básica Integrada de Bobadela)
– Projeto de correspondência escolar

13.00–14.30 Almoço

14.30–16.30 Comunicações
Carlos Teixeira (Instituto Politécnico de Bragança/ Escola Superior 
de Educação)
–Contar e escrever a vida: os géneros autobiográficos no Programa 
de Português do Ensino Básico
Carla Marques (Fundação Lapa do Lobo e CELGA)
–O debate escolar: confronto ou construção partilhada?
Inês Silva (Escola Superior de Educação de Santarém/Centro 
de Linguística da UNL)
–O suporte escrito no desenvolvimento da oralidade
Catarina Castro (Fundação para a Ciência e Tecnologia)
– A competência oral no ensino de uma língua estrangeira: princípios 
da elaboração de materiais didáticos

16.30–17.00 Intervalo

17.00–18.30 Assembleia Geral da APP
20.30 Jantar Cultural

Creditação: 0.6 créditos na área científica-Didática da Língua 
Portuguesa (1.º, 2.º e 3.º CEB e Secundário). Apresentação 
obrigatória de relatório individual escrito.
Dispensa excecional de serviço concedida por despacho do 
Ministro da Educação ao abrigo do artigo 9.º , da Portaria 
345/2008, de 30 de abril. Aguarda resposta.
 

O preço inclui um pequeno lanche nos quatro intervalos e livro 

de Atas entregue no primeiro dia. As inscrições só são válidas após 

concretização do respetivo pagamento por cheque, vale postal ou 

transferência,  sempre identificados com o nome do(a) inscrito(a). 

Quando o pagamento for feito por transferência bancária deverá ser 

enviado comprovativo para aprofport@app.pt.

A conta da APP tem o NIB 0035 0257 00006049 330 85

No caso de desistência será devolvido o valor de 30% da inscrição efetuada.

10.º Encontro Nacional da APP
Lisboa, Auditório do Alto dos Moinhos FICHA DE INSCRIÇÃOPROGRAMA

PREÇÁRIO

Nome:

Morada: 

Código Postal:    Localidade: 
Telefone: 
Correio eletrónico:
Sócio(a) n.º :
Não sócio(a):
Pretendo obter créditos:

      Até 15 de fevereiro    De 16 de fevereiro a 1 de março

      € 35.00                            € 50.00

 

      € 70.00                            € 100.00

                                                € 25.00

Sócio(a):        

Não-sócio(a): 

Jantar Cultural (opcional):

(Se desejar participar no jantar, assinale com X).

SÁBADO, 9 DE MARÇO DE 2013

9.30–11.00 Comunicações
Fabiana Donato e Tânia Dantas (Universidade Lusófona 
de Humanidades e Tecnologia)
– Oralidade: dialogando em sala de aula com as ferramentas digitais
Ana de Sousa (Escola Europeia de Parma)
– A interação verbal virtual 
Paulo Faria (Fundação para a Ciência e Tecnologia)
– Viagem sem retorno: recursos digitais na aula de Português
Elisabete Soalheiro (Escola Básica Integrada de Bucelas)
– À conversa sobre o oral

11.00–11.30 Intervalo

11.30–13.00 Painel 
Ana Luísa Costa (Centro de Linguística da Universidade 
de Lisboa),  Carla Marques (Fundação Lapa do Lobo e CELGA) 
e Regina Rocha  (Escola Secundária José Falcão)
– Programas de Português, oral  e metas curriculares
 
13.00-14.30 Almoço

14.30–16.30 Comunicações
Paulo Feytor Pinto (Escola Superior de Educação de Setúbal)
– Cultura de tradição oral: escritas ágrafas e oratura
Idalina Ferreira, Purificação Silvano e Sónia Valente Rodrigues
(Centro de Linguística da Universidade do Porto)
– Funcionamento da língua e expressão oral: para uma pedagogia 
integradora de  saberes
Elisabete Moreira (Agrupamento de Escolas de Sátão)
– Didática e avaliação do oral
Graça Trindade (Escola Básica e Secundária da Quinta das Flores) 
e Madalena Relvão (Escola Secundária da Quinta de D. Duarte)
– A importância do género na didática da oralidade

16.30–17.00 Intervalo

17.00–18.00 Conferência de encerramento e narração oral
Maria Teresa Meireles (professora investigadora) e Cristina 
Taquelim (Associação Ouvir e Contar) 
– Quem isto ouvir e contar, em pedra se há de tornar
– Contando de déu em déu
18.00 Encerramento e conclusões
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