FICHA DE UNIDADE CURRICULAR
2021/2022
Curso
Licenciatura em Educação e Formação

Designação
Cultura Escrita e Educação

Docente(s) (Indicar também qual o docente responsável pela U.C.)
Justino Pereira de Magalhães (Professor Catedrático)
Colaboração de Antonia Maria Mora Luna (Postdoctoral fellow)

Descrição geral (ECTS, Carga horária, Apoio tutorial, etc.)
5 ECTS (Teórico-prática); Unidade Curricular Opcional

Objectivos / Competências
Adquirir informação sobre os conceitos: cultura, cultura escrita (leitura, escrita, literacia, mente letrada) e educação; conhecer
e caracterizar a relação entre cultura escrita e educação na sociedade actual, nomeadamente a relevância do digital na
cultura escrita; conhecer, nos planos histórico-pedagógico e sociocultural, os principais ciclos de aculturação escrita da
sociedade portuguesa
Reconhecer a cultura escrita como informação, conhecimento, desenvolvimento e progresso material, social, humano;
relacionar literacia e escolarização básica, na sociedade contemporânea; sistematizar e documentar os processos de
aculturação escrita da sociedade portuguesa; relacionar os modernos meios de informação e comunicação, nomeadamente
as TIC e a Internet, com a cultura de massas e o desenvolvimento individual; desenvolver competências de análise e síntese,
tomando cultura escrita e educação nos planos histórico-pedagógico, social, individual; desenvolver a capacidade de
aquisição e aprofundamento de conhecimentos, gerais e específicos, nomeadamente sobre alfabetização, literacia,
escolarização, leitura e escrita, mente letrada, cultura de massas, antropologia cultural; desenvolver a capacidade de
seleccionar, analisar e processar informação a partir de diferentes fontes e de diferentes modalidades de registo; desenvolver
competências críticas e de auto-avaliação; desenvolver competências interpessoais de colaboração e trabalho em equipa.

Conteúdos programáticos (sinopse)
1. Cultura escrita e educação
1.1. Alfabetização, mente letrada, humanização
1.2. Escolarização básica, literacia, leitura e escrita
1.3. Informação, comunicação, cultura de massas
1.4. Cultura, cultura escrita, antropologia cultural
1.5. Memórias de leitura, experiência leitora, educação
2. Aculturação escrita e desenvolvimento da sociedade ocidental; alfabetização e escolarização em Portugal
3. Cultura escrita e Tecnologias da Informação e da Comunicação; leituras e leitores na era digital
4. Cultura escolar e formação leitora; políticas e programas de promoção da leitura
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Métodos de ensino
Articulação entre conteúdos e leccionação, favorecendo a aquisição de conhecimento; o desenvolvimento de competências
instrumentais e críticas, competências de auto-avaliação (individuais, interpessoais e de colaboração em trabalho de equipa);
o fomento da capacidade de investigar, gerar novas ideias, criar projectos educativos autónomos.
As aulas incluem informação e debate. Haverá lugar a intervenções sobre a matéria apresentada na primeira parte de cada
aula. A participação incluirá também intervenções agendadas e preparadas com base na documentação de apoio.
Haverá lugar a trabalho de grupo e/ ou a trabalho individual. Estas actividades serão de aprofundamento, mediante protocolo
a estabelecer com os estudantes na apresentação da Unidade Curricular. Para introduzir e tornar significativos os debates, os
conteúdos e as reflexões, cada aula tomará como ponto de partida questões da actualidade.
Será utilizada a plataforma moodle.

Regime Geral de Avaliação (Modalidades, elementos, calendarização, ponderação, etc.)
A avaliação constará de três elementos: 1) relatório escrito, individual, elaborado em espaço de aula, mediante protocolo a
definir previamente (50%); 2) trabalho de grupo, versão escrita (35%); 3) comentários escritos a textos de leitura obrigatória
(15%).

Regime Alternativo de Avaliação (Modalidades, estudantes abrangidos, elementos, calendarização, ponderação,
etc.)
Modalidade prevista no Regulamento Geral

Regras relativas à melhoria de nota
Realização de um exame escrito, em data a combinar

