
 

  

 

                                                                                                                                                                                                                        

DELEGAÇÃO REGIONAL DA GUARDA 

FORMAÇÃO 2020/2021 
1º Período 
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Nota:  

Após confirmação de seleção, via mail, o 

pagamento deverá ser feito nos quatro 

dias seguintes e efetivado com envio de 

comprovativo de pagamento. 

 
Critérios de seleção: 
 

✓ Ser sócio do SEPLEU; 
✓ Data de mudança ao próximo 

escalão; 
✓ Data de inscrição. 

 

 

Delegação Regional da Guarda 

Rua Srª dos Remédios 

 Bloco 2 R/C Direito    

 6300 - 590 Guarda 

Telef. 271 084 728     

Telm: 962907493 / 968132324 

          E-mail: sepleuguarda@gmail.com       

Sócios: 20€ 

Não sócios: 80€ 

  

Data limite de inscrições: 

31 de Julho de 2020 

  



 

GGUUAARRDDAA  

AAÇÇÃÃOO  DDEE  FFOORRMMAAÇÇÃÃOO  
  

““LLeeiioo,,  llooggoo,,  ssiinnttoo!!  --  rraazzããoo  ee  eemmooççããoo  eemm  pprrooppoossttaass  

ddee  lleeiittuurraa  ppaarraa  aabboorrddaaggeennss  mmuullttiiddiisscciipplliinnaarreess  ddoo  

aaffeettoo  ee  ddaass  eemmooççõõeess””  

Formadora: Mestre Manuela Duarte 

Destinatários: Docentes dos grupos de      
recrutamento: 100; 110; 910 (área especifica). 
 
Duração: 25 horas   
Registo nº: CCPFC/ACC - 108441/20 
Local: Delegação Regional da Guarda 
 
Calendarização: 

11 de Setembro Sexta-feira – 17:30/21:30 (4h) 
12 de Setembro Sábado – 09:00 às 13:00 / 14:00 às  
                 18:30 (8h30) 
03 de Outubro Sábado – 09:00 às 13:00 / 14:00 às  

18:30 (8h30) 
16 de Outubro Sexta-feira – 17:30/21:30 (4h) 
 
Objetivos: 

• Reconhecer o valor da formação para as 
múltiplas literacias, atendendo ao perfil do aluno 
à saída da escolaridade obrigatória; 

• Conhecer o panorama atual da edição de obras 
literárias para crianças e jovens, tendo em 
consideração os alunos que beneficiam de 
medidas para a Educação Inclusiva (DL 54/2018); 

• Facultar sugestões de didatização de livros 
infantojuvenis, em idade precoce; 

• Incentivar e promover estratégias de leitura 
adaptadas, junto de crianças, em idade precoce 
(pré-escolar) e de alunos com medidas de apoio à 
aprendizagem e à inclusão (DL 54/2018); 

• (…) 
 

MMAANNGGUUAALLDDEE  

AAÇÇÃÃOO  DDEE  FFOORRMMAAÇÇÃÃOO  
  

““LLeeiioo,,  llooggoo,,  ssiinnttoo!!  --  rraazzããoo  ee  eemmooççããoo  eemm  pprrooppoossttaass  

ddee  lleeiittuurraa  ppaarraa  aabboorrddaaggeennss  mmuullttiiddiisscciipplliinnaarreess  ddoo  

aaffeettoo  ee  ddaass  eemmooççõõeess””  

Formadora: Mestre Manuela Duarte 

Destinatários: Docentes dos grupos de      
recrutamento: 100; 110; 910 (área especifica). 
 
Duração: 25 horas  
Registo nº: CCPFC/ACC - 108441/20 
Local: A definir 
 
Calendarização: 

19 de Setembro Sábado – 09:00 às 13:00 / 14:00  
às 18:30 (8h30) 

10 de Outubro Sábado – 09:00 às 13:00 / 14:00 às  
18:30 (8h30) 

24 de Outubro Sábado – 09:00 às 13:00 / 14:00 às  
18:00 (8h00) 

 
Objetivos: 

• Reconhecer o valor da formação para as 
múltiplas literacias, atendendo ao perfil do 
aluno à saída da escolaridade obrigatória; 

• Conhecer o panorama atual da edição de obras 
literárias para crianças e jovens, tendo em 
consideração os alunos que beneficiam de 
medidas para a Educação Inclusiva (DL 
54/2018); 

• Facultar sugestões de didatização de livros 
infantojuvenis, em idade precoce; 

• Incentivar e promover estratégias de leitura 
adaptadas, junto de crianças, em idade 
precoce (pré-escolar) e de alunos com medidas 
de apoio à aprendizagem e à inclusão (DL 
54/2018); 

• (…) 
 

 

 

GGUUAARRDDAA  

AAÇÇÃÃOO  DDEE  FFOORRMMAAÇÇÃÃOO  
 

“Escrita criativa ou as ‘palavras em liberdade’ 
porque… Escrever não tem que doer!” 

 
Formadora: Mestre Manuela Duarte 

Destinatários: Docentes dos grupos 200, 210, 
                          220, 300, 910, 920 e 930 (área  
                          especifica). 
 
Duração: 25 horas  
Registo nº: CCPFC/ACC – 108485/20 
Local: Delegação Regional da Guarda 
 
Calendarização: 

26 de Setembro Sábado – 09:00 às 13:00 / 14:00  
às 18:30 (8h30) 

17 de Outubro Sábado – 09:00 às 13:00 / 14:00  
às 18:30 (8h30) 

31 de Outubro Sábado – 09:00 às 13:00 / 14:00  
às 18:00 (8h00) 

 
 
Objetivos: 

• Desenvolver a capacidade de estimular a 
relação da criança/jovem com a leitura 
expressiva; 

• Desenvolver o gosto pela leitura expressiva e 
pelo reconto; 

• Experimentar percursos pedagógicos que 
proporcionem o prazer da escrita; 

• Praticar a escrita como meio de desenvolver a 
compreensão na leitura; 

• Dinamizar estratégias de incentivo à escrita 
criativa e de promoção da leitura expressiva; 

• Desenvolver estratégias de motivação das 
crianças e jovens para a leitura e para a escrita 
com a gravação de leituras de diferentes tipos 
de textos e redação de textos; 

• (…) 
 

 
 

 

 


