
 

 
 

 

AULA DE PORTUGUÊS E FLEXIBILIDADE CURRICULAR - Ação de curta duração 

A 2.ª edição das IV Jornadas Pedagógicas da APP vai realizar-se em Lisboa, no dia 29 de 
setembro, e é organizada pela direção da associação com o apoio do Agrupamento de 
Escolas Francisco de Arruda, em Lisboa. 

À semelhança da edição anterior, realizada em Paredes, estas jornadas procuram promover a 
reflexão em torno de questões que se colocam aos professores de Português de todos os níveis de 
ensino, tendo como campo de atuação a escola e a sala de aula, no contexto da aplicação dos novos 
documentos de referência para o ensino do Português. Na verdade, o Perfil dos Alunos à Saída 
da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens Essenciais de Português, já homologadas e com 
aplicação em cada ano inicial de ciclo, no ano letivo que agora se inicia, levantam dúvidas e 
colocam desafios aos professores, exigindo-lhes respostas a muito curto prazo.  

Neste contexto, a 2.ª edição das IV Jornadas Pedagógicas, mais uma vez com o formato de ação 
de curta formação, procura lançar desafios, oferecer testemunhos, responder a questões 
emergentes na didática do português e promover um debate aprofundado no contexto da 
aplicação do Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular. 

PROGRAMA 

9h00 
Receção 

Títulos das conferências e 

comunicações 

9h15 Abertura   

9h30 Antonieta Lima Ferreira 

- Adjunta do Senhor Secretário 

de Estado da Educação 

E se começássemos pela 

avaliação? 

10h15  Debate   

10h30 Intervalo   

11h00 Paula Cristina Ferreira - 

Instituto Politécnico de Leiria; 

Laura Guimarães 

- Agrupamento de Escolas de 

Paredes 

Painel «Flexibilidade curricular na 

aula de Português: experiências e 

reflexões» 



 

 
 

12h00 João Leite - Faculdade de 

Psicologia e Ciências da 

Educação da Universidade do 

Porto 

 Aprendizagem: a dos 5 sentidos 

12h45 Almoço   

14h30 
Regina Duarte - Camões I. P. 

Ensinar literatura ou ler 

literatura? Uma aula possível 

15h15 Paula Ferreiro - 

Agrupamento de Escolas 

Lapiás 

Iva Pereira - Escola 

Salesiana de Manique 

Painel «Práticas interdisciplinares: 

da Biblioteca escolar à Noite da 

Poesia» 

16h15 Intervalo   

16h30 Paulo M. Faria - Instituto de 

Educação, Universidade do 

Minho 

Dos livros às leituras e outras 

paisagens 

17h15 Encerramento   

  

_________________________________________________________ 

DESTINATÁRIOS: Grupos de recrutamento 110, 200, 210, 220, 300, 310, 

320, 330, 340, 350 

 

 

 

 

 

 

 

 

APP. Bairro da Liberdade, 7, R/C-9, 1070-023 Lisboa. Tel.: 213861766 
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