
  
  

 

 
EDUFOR – Centro de Formação de Associação de Escolas dos concelhos de  

Nelas, Mangualde, Penalva do Castelo, Sátão e Vila Nova de Paiva  
Sede: Escola Secundária Dr.ª Felismina Alcântara 

Rua Aristides Sousa Mendes •  3530 -159 Mangualde 
Tel. 232618386 •   geral@edufor.pt •  www.edufor.pt 

Ação de Curta Duração (ACD): 
Projeto Reading With Ease and Fun – 2 | EVENTO DE REPLICAÇÃO 
O que faz a Letónia para estar em 2.º lugar na lista de países 

europeus por taxa de alfabetização? E outras partilhas.  
 
Objetivos: 
No final da Formação, os formandos deverão ter percebido os processos / as informações, tal como 
foram transmitidos na ação de formação do projeto que decorreu na Letónia no âmbito do Projeto 
Erasmus+ “Reading With Ease and Fun-2”, nomeadamente nos seguinte tópicos: 

• Identificar dificuldades de leitura / escrita, procedimentos de avaliação:  
• Pré-requisitos para desenvolver boas capacidades de leitura / escrita; 
• Estratégias e orientações de apoio a alunos com dificuldades de leitura / escrita; 
• papel de especialistas (professores de educação especial, psicólogos, etc.) e como podem 

ajudar os professores do ensino regular; 
• Comunicação com as famílias; 
• Plataformas online. 

 
Dinamizadores: Fátima Almeida, Helena Vasconcelos e Pedro Varandas. 
 
Destinatários: Educadores de infância, docentes do ensino básico e docentes de educação especial. 
Os candidatos serão ordenados de acordo com as seguintes prioridades: 

1. Docentes do AE de Nelas; 
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. 
 
Procedimentos: A formação realiza-se a distância, através do Moodle do EduFor e do Google Meet. 
No decorrer da sessão, para além de assistir aos momentos de videoconferência no Google Meet, os 
participantes irão realizar atividades online.  
A inscrição na formação implica que os participantes tenham acesso a um dispositivo com ligação à 
Internet com som e imagem. Os formadores, durante toda a sessão, terão de ter acesso ao som e à 
imagem dos participantes. Ao se inscreverem nesta ação os participantes estão ainda a autorizar que 
a sessão seja gravada em vídeo.  
 
Nota: Para os docentes que cumpram com os procedimentos, 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 
art.º 3.º do despacho n.º 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. 
 
Inscrições: Gratuitas e exclusivamente on-line, até dia 22 de dezembro. 

 Mais informações e inscrições em www.edufor.pt 

0077//0011//22002211  
1177hh3300  ––  2200hh3300  

OOnnlliinnee                                            
 
 


