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Objectivos


Conhecer e refletir sobre os três principais conceitos desta unidade curricular (Literacia, Leitura e
Educação) a partir de uma perspetiva transversal e de uma abordagem sociocultural.



Reconhecer algumas das dimensões teóricas, culturais e pedagógicas que operam nos discursos
educacionais atuais sobre a Literacia e sua aquisição.



Identificar as diferentes práticas de leitura e suas representações sociais atuais, bem como os diferentes
modos contemporâneos de apropriação da cultura escrita.



Adquirir conhecimento sobre o facto literário e sua institucionalização nos sistemas educacionais com os
quais os alunos estão familiarizados para problematizar e fundamentar a sua relação direta com a literacia.

Competências


Ser capaz de colocar em prática o pensamento abstrato rigoroso para desenvolver uma consciência crítica
das novas apropriações da cultura escrita.



Interpretar, analisar, avaliar, explicar e esclarecer significados. Ser capaz de trabalhar com conceitos e
diferentes perspetivas ou pontos de vista que permitam criar um pensamento próprio. Inferir conclusões
com base nas informações fornecidas e ajustar a credibilidade das fontes.

Conteúdos programáticos (sinopse)
1. Literacia, Leitura e Educação: perspetiva histórica e crítica.
2. Entre “apocalípticos e integrados”: Literacia e Educação na sociedade contemporânea (literacias e práticas
socioculturais, leitura e escrita no século XXI: novos meios - novas apropriações).
3. Leitura e Literatura na cultura escolar (necessidades atuais de compreensão e ação; políticas públicas;
sistemas de avaliação internacional).
4. Literacia e Literatura ou de como a Literatura contribui à aquisição da Literacia.
5. Literatura, cidadania e identidades culturais. Leitura e formação de subjetividades; leituras, leitores e
mediadores na contemporaneidade.
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Métodos de ensino
O programa é lecionado em aulas teórico-práticas onde serão apresentados e discutidos os conceitos fundamentais
da disciplina ilustrados com exemplos. Na parte prática das aulas os alunos aplicarão estes conceitos a diferentes
situações utilizando o conhecimento exposto previamente e consolidando um pensamento crítico. Pretende-se
incentivar uma participação ativa e responsável, uma aprendizagem autónoma e o desenvolvimento conjunto de
conhecimentos.
Regime Geral de Avaliação (Modalidades, elementos, calendarização, ponderação, etc.)
A avaliação de conhecimentos inclui:
-

assistência e participação ativa e responsável nas aulas presenciais e virtuais (20% para o cálculo final da
avaliação);

-

as diferentes actividades de leitura crítica e composição realizadas durante o período letivo (40% da
avaliação final);

-

um trabalho individual de desenvolvimento que incide sobre um tópico à escolha relacionado com a matéria
da unidade curricular (40% da nota final).

Critérios que se terão em conta para a avaliação dos trabalhos:
-

deverão ser entregues nos prazos previstos (condição necessária);

-

terão que seguir o formato estabelecido: extensão, índice, referências bibliográficas, etc., que serão
especificados nas primeiras aulas (condição necessária),

-

referências bibliográficas adequadas (10%),

-

linguagem clara e especializada (20%),

-

conteúdos relevantes (50%),

-

correta organização dos conteúdos (20%).

Regime Alternativo de Avaliação (Modalidades, estudantes abrangidos, elementos, calendarização, ponderação,
etc.)
Modalidade prevista no Regulamento Geral. Neste caso aplica-se o disposto no número 3 do Artigo 4.º do
Regulamento de Avaliação do Instituto de Educação.
Regras relativas à melhoria de nota
Realização de um exame escrito.

