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PROFESSORA FERNANDA FRAZÃO 

 

OBJETIVOS 

 

«Sabemos muito mais do que julgamos, podemos muito mais do que imaginamos.» 
José Saramago 

OBJECTIVOS GERAIS 
1. Proporcionar espaço para diálogo, investigação, reflexão e desenvolvimento do pensamento 

crítico valorizando cada um e o colectivo.  

2. Construir autonomia, cooperação e a interdisciplinaridade para trabalhar temas transversais.  

3. Fomentar a construção de valores éticos, afectivos e o compromisso de cada um com a 
aprendizagem ao longo da vida vivenciando a solidariedade.  

4. Trabalhar na elaboração de projectos, eventos, vídeos que promovam o enriquecimento 
cultural dos indivíduos e do colectivo. 

5. Histórias da «História» . 

6. Falar sobre as efemérides. Ex.: O centenário do Saramago.  

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 
1. Dar a conhecer os dias comemorativos ao longo do ano, explicar quando e porquê. Falar sobre 

as formas de celebração. 

2. Dar a conhecer as histórias da História do tempo. 

3. Descobrir figuras que se destacaram nas histórias e história do tempo, figuras relacionadas com 
as efemérides (literatura, ciências e etc.). 
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4. Falar através de imagens e palavras. 

5. Ler em voz alta. 

6. Os dias e o tempo e a sua simbologia. 

7. Explorar as capacidades ao serviço da narração oral. 

8. Descobrir autores que falem destes assuntos. 

 

PÚBLICO-ALVO 

Todos os que gostam de aprender, conhecer, ler, ouvir e contar. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E PROJETO 

Estratégias/Dinâmicas 
1. Histórias da «História»; 

2. Pesquisar autores; 

3. Ouvir/ Contar; 

4. Reproduzir em voz alta usando o gesto; 

5. Exercícios de observação, memorização e associação; 

6. Escrita através de jogos simbólicos; 

7. Ler e fazer actividades lúdicas; 

8. Sempre que possível a visita de contadores; 

9. Frequentar festivais literários para ouvir vários contadores; 

10. Intercambio com outras universidades; 

11. Estabelecer protocolos com as escolas locais, para que o nosso trabalho seja «Intergeracional». 

 

A poesia está guardada nas palavras – é tudo que eu sei. 
Meu fado é o de não saber quase tudo. 
Sobre o nada eu tenho profundidades. 
Não tenho conexões com a realidade. 

Poderoso para mim não é aquele que descobre ouro. 
Para mim poderoso é aquele que descobre as 

insignificâncias (do mundo e as nossas). 
Por essa pequena sentença me elogiaram de imbecil. 

Fiquei emocionado e chorei. 
Sou fraco para elogios. 

 
Manoel de Barros, in 'Poesia Completa, Caminho, 2011' 

 


