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A Universidade de Verão Santillana constitui-se como um novo 
espaço de formação, proporcionando a discussão e partilha de ideias 
sobre temas educativos. Decorrerá num contexto diferente e num 
período livre das preocupações do dia a dia do ano escolar.

Será uma oportunidade de formação contínua acreditada e uma 
experiência que reúne reputados especialistas de áreas científicas  
e profissionais relevantes para a temática central da universidade, 
em 2013: a leitura.

www.santillana.pt
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•	 	A	leitura	e	a	cidadania.

A transmissão de valores, a educação para a cidadania, a multiculturalidade  
e as questões de género são dimensões fundamentais da educação integral  
que encontram na leitura um aliado poderoso para a formação de cidadãos 
responsáveis, comprometidos e informados.

•	 	Leitura	e	escrita:	o	binómio	do	conhecimento.

Ler e escrever são capacidades e atitudes fundamentais para aprender e para 
comunicar com eficácia. A comunicação daquilo que se ensina e do que se 
aprende é fundamental no contexto educativo e na vida, em particular no processo 
de avaliação do progresso de cada aluno.

EStrUtUra báSica do programa

A exemplo da edição de 2012, pretende-se que a Universidade de Verão Santillana 
seja uma atividade formativa acreditada pelo CCPFC, na modalidade de curso de 
formação com 25 horas.
Em 2013, o programa foi concebido para que cada formando possa compor um plano 
de formação com 25 horas presenciais, distribuídas em 4 dias.

O total de horas resultará da escolha de atividades do programa base, devendo incluir 
a participação em 4 conferências, 1 seminário, 1 painel, 1 oficina e 1 itinerário 
pedagógico.

inScriçõES

A inscrição na UVS 2013 será realizada a partir de maio de 2013.

conferências
1,5 horas x 4 = 6 horas

Seminário
8 horas x 1 = 8 horas

itinerário pedagógico
3 horas x 1 = 3 horas

painel
2 horas x 1 = 2 horas

oficina
3 horas x 2 = 6 horas

Acompanhe	as	novidades	sobre	o	programa,	inscrições	e	especialistas		
da	edição	2013	da	Universidade	de	Verão	Santillana	em: 
www.santillana.pt/formacao

data E local 

8, 9, 10 e 11 de julho de 2013 — Braga

o tEma 

LEITURA E LITERACIA: O FASCÍNIO DO CONHECIMENTO  
NUMA CIDADANIA INTEGRAL

«[…] a escola tem a responsabilidade de, na sua esfera de influência, gerar  
contextos e práticas de literacia capazes de fundamentar o exercício de uma 
cidadania crítica, possibilitando o acesso dos jovens a novos mundos e a novas 
linguagens, assegurando a possibilidade de, nesse processo, haver lugar para  
a autorreconfiguração.»

Rui Vieira de Castro

O tema da Universidade de Verão Santillana 2013 procura ampliar o debate 
iniciado na primeira edição. 
Entende-se que o papel transformador da leitura e da escrita, tanto no processo  
de aprendizagem como na formação de cidadãos responsáveis e criativos, 
representa uma oportunidade assinalável para a comunidade educativa refletir  
e debater o seu papel e contributo na literacia de crianças, de jovens e das suas 
famílias.
No Ano Europeu dos Cidadãos considera-se relevante criar um espaço formativo 
para profissionais de educação que promova oportunidades de desenvolvimento 
profissional e de atualização científica, em simultâneo com a discussão e partilha  
de ideias e práticas.

O tema central da UVS 2013 será explorado a partir de quatro dimensões de análise, 
como estratégia para o seu aprofundamento. Estas constituem o referente 
conceptual para as distintas ofertas formativas, a saber:

•	 	A	leitura	como	ferramenta	de	aprendizagem	e	de	aquisição	de	conhecimento.

O desenvolvimento da competência leitora impõe-se como estratégia transversal 
fundamental para os resultados escolares de todos os alunos e para o sucesso 
educativo acometido à escola. 
As literacias, bem como o mundo digital que envolve o nosso quotidiano, a par  
com a imersão das tecnologias de informação e comunicação no espaço 
educativo, transformam as relações, lançam novos reptos à organização e gestão 
das escolas e exigem novas lideranças pedagógicas.

•	 	A	cultura	e	o	acesso	ao	conhecimento	como	condições	para	a	aprendizagem.

O bilinguismo e a consciência da universalidade e da diferença.
O acesso a bens culturais e as linguagens artísticas no processo de aprendizagem.
O desenvolvimento científico: ferramenta para a educação e formação.
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