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Conferência 
Subordinação - um problema de encaixe(s)? 

8 de maio 2019 - 14h30 - Penalva do Castelo 

               

 
 
 
 
 
 
Partindo da dimensão sintática da subordinação enquanto estrutura sintática de encaixe, o 
workshop é constituído por atividades de exploração das múltiplas possibilidades de uso na 
aula de Português, com contextualização em textos de géneros literários e não literários. 
Pretende-se que o/as participantes explorem as propostas mais recentes de descrição e 
explicação desta estrutura da frase complexa (Raposo et alii, 2013) e concebam atividades e 
tarefas que possam encaixar nas suas aulas a partir dos textos do manuais. 
 
 
 
Dinamizador: Maria Joana Santos, Professora Auxiliar do Departamento de Línguas, Literaturas e Culturas da 
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra 
 
Duração: 3 horas (14h30 – 17h30) 
 
Destinatários:  Docentes dos grupos 200, 210, 220, 300, 320 e 330. 
Os candidatos serão ordenados de acordo com as seguintes prioridades: 

1. Docentes a lecionar no Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo; 
2. Docentes a lecionar noutras Escolas Associadas ao EduFor; 
3. Docentes a lecionar em Escolas não Associadas ao EduFor. 

Dentro de cada prioridade os candidatos são ordenados por ordem de inscrição. 
 
Inscrições: Gratuitas e exclusivamente on-line, até dia 05/05/2019.  
 
Local: Escola Básica e Secundária de Penalva do Castelo. 
 

Nota: Para os docentes, esta ação de curta duração poderá ser reconhecida e certificada pelo EduFor. 
As ações de curta duração certificadas relevam, nos termos do n.º 1 do artº 3º do despacho nº 5741/2015 de 
29/05, para os efeitos previstos no Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e dos Professores dos 
Ensinos Básico e Secundário.  
 
 

Mais informações e inscrições em www.edufor.pt 


