
 

 

VII Jornadas de Didática 
As Novas Tecnologias (TIC) e o Ensino de PLE/PL2 

6 e 7 de novembro de 2015 
 
Programa 
 
 
SEXTA – FEIRA, 6 de novembro 
 
17.15h – Entrega de documentação. 
 
17.30h – 18.30h – Sessão de Abertura: Valentín García (Xunta da Galicia); Filipa 
Soares (CEPE – Espanha); Antia Cortizas (DPG) e João Ribeirete (CICL). 
 
 18.30h – 19.30h – "Por favor, liguem os telemóveis - o telemóvel como ferramenta 
para ensino-aprendizagem de português". Uxio Outeiro Lojo (EOI Lugo). 
 
19.30h – 20.30h – “Novidades Editoriais – Ferramentas para as aulas de PLE”. Nuno 
Marques (LIDEL). 
 
SÁBADO, 7 de novembro 
 
10.00h – 11h30 – “Classificação automática online de textos para o ensino do PLE”. 
Rui Vaz (CICL) 
 
11.30h – 12.00h – Pausa 
 
12.00h – 13.00h – "A Bagagem Cultural do Léxico: uma Experiência em b-Learning". 
Jacques Songy (EOI Almendralejo) 
 
13.00h – 14.00h – "Blog e facebook como ferramentas para o ensino de língua, cultura e 
literatura". Márlio Barcellos Pereira da Silva (USC) 
 
13.30h – 16.00h – Pausa para o almoço. 
 
16.00h – 19.00h – Workshop: "Aprender português com TIC: Tuiteratura no 
desenvolvimento das competências da leitura e da escrita no PLE". Iolanda Ogando 
(UNEX). 
 
19.00h – Sessão de encerramento. João Ribeirete. 
 
JUSTIFICAÇÃO 
 
Estas jornadas pretendem responder às necessidades de atualização didática no ensino 
do Português, refletir sobre a importância da leitura na produção escrita no âmbito 
escolar, possibilitar a interação com outros especialistas e divulgar métodos e técnicas  
de ação pedagógica no ensino do Português. 
 



 

 

OBJETIVOS 
 
Aprofundar o conhecimento em didática da Língua e da Literatura em PLE. 
Aprender e dicutir estratégias para o ensino com recurso às TIC. 
Partilhar recursos e materiais didáticos em Língua Portuguesa. 
 
METODOLOGIA 
 
As sessões privilegiam uma abordagem prática, buscando uma apredizagem 
significativa, de forma a que, posteriormente, os professores participantes se sintam 
capacitados e motivados para a utilização de novas estratégias de ensino. Os 
participantes serão convidados a trazer (e a utilizar durante o workshop) o próprio 
computador portátil. 
  
DURAÇÃO 
 
As jornadas decorrerão na sala multiusos do Centro Camões em Vigo, na sexta-feira, 
dia 6 de novembro (das 17.30h às 20.00h) e no sábado, dia 7 de novembro (das 10.00h 
às 19.30h).  
 
AVALIAÇÃO 
 
A avaliação da formação será feita mediante o preenchimento de um breve questionário 
entregue a todos os participantes no início das Jornadas. O questionário de avaliação 
poderá ser enviado por email a quem o solicitar. 
 
PÚBLICO-ALVO 
 
Professores no ativo de Português, mas não só, do ensino secundário e universitário, de 
Escolas de Idiomas ou de Centros de Línguas na Galiza e no resto de Espanha (limite 
máximo de 35 inscrições). 
 
ORGANIZAÇÃO 
 

 
 
 
Centro Camões em Vigo 
Praça Tenente Almeida, s/n 
36202 Vigo - Galiza - Espanha 
Tel:  (+34) 986 430370 
Fax: (+34) 986 437213 
 
 
 
 
 
 

INSTITUIÇÕES 
COLABORADORAS 
 

 
 

 


