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A decisão de dedicar o 12.º Encontro Nacional da APP; 
ao tema da língua e da literatura na escola do século 
XXI resultou tanto da opinião expressa pelos partici-
pantes no encontro anterior (Évora, 2015), como das 
inquietações da direção da APP relativamente a temas 
e questões que preocupam os professores de Portu-
guês de todos os níveis de ensino, diretamente rela-
cionadas com o trabalho de aplicação dos programas 
atualmente em vigor. A relação entre língua e literatura 
está no cerne do trabalho pedagógico dos professores 
desta disciplina e os novos modos de comunicar num 
mundo cada vez mais digital e eletrónico têm grandes 
implicações pedagógicas e didáticas que impõem 
ref exão, investigação e elaboração de propostas.

Assim, a 12.ª edição do ENAPP tem como objetivo 
principal criar um espaço de conhecimento, ref exão e 
formação para os professores de Português de todos 
os níveis de ensino, em torno dos seguintes tópicos:

I – Os programas e as metas curriculares de português 
e a sua adequação à escola de hoje; II – Educação 
literária, leitura, gramática, escrita e oralidade: diálogos 
e práticas letivas; III – Utilização de tecnologias digitais 
ao serviço da didática da língua e da literatura; IV – 
Escola, literacia e cidadania no século XXI.
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SEGUNDA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2017

08:30 – 09:30 - Receção
09:30 – 09:45 - Abertura do encontro
09:45 – 10:30 - Painel sobre os 40 anos da APP

10:30 – 11:00 - Intervalo

11:00 – 12:00 - Conferência de abertura
– José Cardoso Bernardes (FLUC), A cultura literária e os programas de Portu-
guês: velhas palavras e novos desafios
12:00  – 13:30 - Comunicações (Auditório)
– Andreia Gomes e Audria Leal (UTFPR e CLUNL/FCT), O ensino da gramática: 
uma análise dos programas e metas curriculares portuguesas e brasileiras
– Antónia Estrela e Patrícia Ferreira (ESELx): Competências linguísticas de 
estudantes de artes visuais e tecnologias à entrada do ensino superior
– Paula Cristina Ferreira e Catarina Mangas (NIDE/ESECS-IPLeiria): 
Que introdução? Que desenvolvimento? Que conclusão? Práticas específicas de 
composição textual
12:30 – 13:30 - Comunicações (Sala 1)
– Ana Luísa Costa e Fátima Mendes Marques (IPS-ESE): Leitura e matemática em 
diálogo
– Cristina Manuela Sá (UA): Educação literária e desenvolvimento de competên-
cias em compreensão na leitura nos primeiros anos

13:30 – 15:00 - Almoço

15:00 – 16:30 - Comunicações (Auditório)
– Isabel Sebastião (FLUP/CLUP): A escrita argumentativa nos textos programáti-
cos e nos manuais – entre a teoria e a prática
– Alexandra Ruivo: Abordagens ao texto poético no 3º ciclo do ensino básico: 
constrangimentos e oportunidades. Mattew Lipman e a Filosofia para Crianças: a 
aula de Português língua materna como um espaço de construção de sentidos.
– Soraia Silva (ISCE): Entre o texto e a ilustração - percursos didáticos para a 
leitura integral de obras literárias
15:00 – 16:30 - Comunicações (Sala 1)
– Otília Costa e Sousa, Teresa Costa Pereira (ESELx e UIDEF / IEUL): Ler e 
escrever para construir conhecimento
– Otília Costa e Sousa, Anabela Pereira e Sara Parracho (AE Patrício Prazeres e 
Manuel da Maia, Lisboa e D. Carlos I, Sintra): O ditado metalinguístico e o ensino 
da escrita de palavras
– Otília Costa e Sousa, Anabela Marques e Filipa Cravo (ESELx): Ditado a pares: 
falar para construir conhecimento ortográfico

16:30 – 17:00 - Intervalo

17:00 – 18:30 - Comunicações (Auditório)
– Carla Marques (CELGA-ILTEC): Da literatura à oralidade: o género texto de 
opinião
– Alexandra Ruivo (Agrupamento de Escolas Augusto Cabrita): Uma abordagem 
a Sones Detergeticum, de José Ca rlos Ary dos Santos: a gramaticalidade e a 
estética
– Alexandre Dias Pinto (AE Montijo): Dos limites da interpretação na educação 
literária do programa de português do secundário
17:30 – 18:30 - Comunicações (Sala 1)
– Tânia Dantas Gama (ULHT): Linguagem oral na escola: da formação às 
práticas letivas
– Ana Albuquerque e Aguilar (CLP-UP): Leitura e escrita em sala de aula: do 
papel ao digital
18:30 – 19:30 - Assembleia Geral e Assembleia Eleitoral

20:30 Jantar Cultural

Creditação: 0,6 créditos na área científico-didática da Língua 
Portuguesa (Grupos de recrutamento: 110; 200, 210, 220, 
300). Apresentação obrigatória de relatório individual escrito 
(A ação aguarda acreditação do CCPFC).

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.

12.º Encontro Nacional da APP (ENAPP)
Auditório da Escola Secundária Rainha D. Leonor FICHA DE INSCRIÇÃOPROGRAMA

PREÇÁRIO

Nome:

Morada: 

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

 

 € 35.00                          
 

  € 70.00                            

                                            € 25.00

Sócio(a):        

Não-sócio(a): 

Jantar Cultural (opcional):

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

TERÇA-FEIRA, 11 DE ABRIL DE 2017

09:00 – 10:30 - Comunicações (Auditório)
– Cátia Silva (Colégio Euro-Atlântico): A Escrita Criativa como fator de diferen-
ciação na aula de Português
– Maria da Conceição Pires e José António Brandão Carvalho (CIEd / UM): 
Práticas de literacia autênticas e significativas: uma outra perspetiva de ensino 
da língua materna
– Diocleciano Nhatuve (Universidade do Zimbabwe): Ler para desenvolver a 
escrita em PLE: um procedimento a considerar

10:30 – 11:00 - Intervalo

11:00 – 11:30 - Conferência: Regina Duarte (Coordenação EPE - Reino Unido e 
Ilhas do Canal): Leitura literária e literacia na escola do século XXI

11:30 – 13:00 - Comunicações (Auditório)
– Maria José Silvestre e Susana Ramalho (CIEP – Universidade de Évora e AE 
N.º 2 de Évora): A internet como ferramenta para o ensino e a aprendizagem da 
cultura e da literatura portuguesas
– Maria José Silvestre e Helena Perdigão Bruno (CIEP – Universidade de Évora e 
Agrupamento de Escolas N.º 2 de Évora): Desafios do professor de português na 
escola do século XXI

11:30 - 13:00 - Comunicações (Sala 1)
– Paulo Jorge Lopes dos Santos e Meritxell Estebanell Minguell (EB Horácio Ben-
to): Ferramentas digitais para o ensino do português e da literatura portuguesa
– Teresa Monteiro (Casa Pia de Lisboa CED Nuno Álvares Pereira): Passam a 
acreditar que são capazes de…

13:30 – 14:30 - Almoço

14:30 – 15:00 - Projeto APP-APM

15:30 – 16:30 - Comunicações (Auditório)
– Matilde Gonçalves, Inês Ribeiros, Lúcia Cunha, Maria do Rosário Luís, Maria 
Antónia Coutinho e Noémia Jorge (FCT/CLUNL, e FCSH/NOVA): Divulgação da 
ciência na aula de Português
– Noémia Jorge (CLUNL): A síntese nos textos de divulgação científica

16:30 – 17:00 - Intervalo

17:00 – 18:30 - Debate: Contributo(s) da literatura infantojuvenil na formação 
do jovem do século XXI com Isabel Alçada, José Jorge Letria e Teresa Calçada

18:30 Encerramento

 (CLP-UC)

– Paulo Jorge dos Santos e Meritxell Minguell (EB Horácio Bento e Universidade de
Girona): Ferramentas digitais para o ensino do português e da literatura portuguesa


