Call for papers
I. Convite à submissão de comunicações ou posters:
•
Professores
•
Investigadores
•
Estudantes de pós-graduação.
II. Normas para a submissão de trabalhos
Os resumos deverão inscrever-se num dos dois eixos temáticos e nas subáreas respetivas:
1. Didáctica do Ensino do português
Subáreas
a) A organização do tempo em sala de aula: estratégias pedagógicas com as metas curriculares.
b) Estratégias pedagógicas transversais: o trabalho colaborativo na sala de aula, no ensino do
Português.
c) O trabalho-projeto em sala de aula, no ensino do Português: metodologias e avaliação.
d) Avaliação, critérios e metodologias na monitorização do ensino-aprendizagem do
Português.
e) O lugar da educação literária no ensino do Português, em aula.
f) O ensino-aprendizagem da escrita, na aula de Português: Que estratégia(s) para a correção
do erro?
g) Formas inovadoras para o Ensino da Língua Portuguesa em contextos diversos.
h) Estratégias pedagógicas e o livro adotado na disciplina: Que fazer com este manual?
i) O papel do manual escolar no ensino do Português, língua estrangeira.
j) Ensino do Português e estratégias de diferenciação pedagógica curriculares;
l) Ensino do Português e transversalidade linguística: da formação às práticas;
m) Recursos Digitais em Língua Portuguesa.
2. Língua Portuguesa, Cultura e Comunicação
Subáreas
a) A Língua Portuguesa e a Cultura como conteúdos curriculares do conhecimento escolar.
b) O corpo na Literatura de expressão portuguesa.
c) Corpo e comunicação.
d) A Diversidade sociocultural no contexto de sala de aula.
RESUMOS
Os resumos deverão seguir as normas abaixo indicadas e enviados para o seguinte endereço:
memorias.educacao@gmail.com
1. Máximo de 500 palavras;
2. Título do trabalho;
3. Nome do(s) Autor(es);
4. Instituição de pertença;
5. Correio eletrónico;

6. Palavras-chave (3 a 5);
7. Formatação do texto: Times New Roman/ Tamanho 12/ Espaço entrelinhas 1,5. margens
direita/esquerda de 3 cm e superior/inferior de 3 cm, versão Word para Windows.
8. Eixo temático (assinale o eixo e, se possível, a subárea onde poderá enquadrar o seu
trabalho)
9. Objectivos do estudo
10. Métodos de pesquisa/metodologia – se aplicável
11. Resultados – se aplicável
12.Conclusões
13. Formatação do texto: Times New Roman/ Tamanho 12/ Espaço entrelinhas 1,5. margens
direita/esquerda de 3 cm e superior/inferior de 3 cm, versão Word para Windows.
14. Eixo temático (assinale o eixo e, se possível, a subárea onde poderá enquadrar o seu
trabalho)
A duração das comunicações não deverá exceder os 15 minutos.
Pósteres
• Os pósteres deverão ter as seguintes dimensões: 120 x 90 cm.
• Os autores deverão estar junto ao seu póster durante o período da apresentação para
responder a quaisquer questões que sejam colocadas.
• A montagem e a recolha dos pósteres são da total responsabilidade dos autores, assim como
todo o material necessário para a sua fixação.
TEXTOS DEFINITIVOS:
Os textos definitivos deverão seguir as normas abaixo indicadas e enviados para o seguinte
endereço: memorias.educacao@gmail.com
1. Formatação do texto: Times New Roman/ Tamanho 12/ Espaço entrelinhas 1,5. Margens
direita/esquerda de 3 cm e superior/inferior de 3 cm, versão Word para Windows.
2. Mínimo de 2500 e máximo de 5000 palavras (incluindo referências bibliográficas, notas de
rodapé e gráficos).
3. Título: letras maiúsculas, tipo negrito.
4. Autor(es): letras maiúsculas, incluir nome que quer ver utilizado.
5. Instituição de pertença.
6. Subtítulos: letras negrito. Use algarismos árabes com decimais.
7. Outras divisões: negrito. Use algarismos árabes com decimais.
8. Citações e referências: autor, data de publicação, vírgula e número(s) de página(s): i.e. como
Sager afirma (1998, p.70).
9. Gráficos e tabelas: numeradas consecutivamente. Deve ser feita menção ao seu título no
texto.
10. Bibliografia – norma APA.
11. Eixo temático (assinale o eixo e, se possível, a subárea onde poderá enquadrar o seu
trabalho)
III. Datas:
Envio de propostas/resumos: De 15 de abril de 2016 a 15 de julho 2016
Resposta sobre aceitação: De 15 de julho a 15 de setembro de 2016
Envio dos textos definitivos: De 15 de setembro a 25 de novembro de 2016.
A apresentação de comunicações implica que, pelo menos, um dos autores esteja inscrito no
Congresso.
Os resumos e os textos definitivos são enviados para o endereço:
memorias.educacao@gmail.com

IV. Preço das inscrições
Inscrições até 15 de setembro
Público em geral: 60 euros
Estudantes da ULHT: 25 euros
Docentes e Investigadores da ULHT e do CeiED:
30 euros
Sócios da APP: 30 euros
Sócios da SPCE: 30 euros
Sócios da Hisculteduca: 30 euros

Inscrições de 15 de setembro a 15 de outubro
Público em geral: 70 euros
Estudantes da ULHT:35 euros
Docentes e Investigadores da ULHT e do
CeiED: 40 euros
Sócios da APP: 40 euros
Sócios da SPCE: 40 euros
Sócios da Hisculteduca: 40 euros

Comissão Organizadora
Maria Neves Gonçalves (CeiED- ULHT)
José Viegas Brás (CeiED- ULHT)
Esmeralda Santo (CeiED- ULHT)
Dulce Franco (CeiED- ULHT)
Rute Muchacho (ULHT)
Comissão Científica
Ana Benavente (OP.Edu -IE-CeiED – ULHT)
André Robert (Universidade Lumière Lyon 2)
António Pedro Costa (ULP e ISLA – coordenador do CIAIQ e ISQR)
António Teodoro (CeiED- ULHT)
Arlinda Cabral (CICS.NOVA /ULHT.CeiED/ CPLP)
Bento Cavadas (ESE Santarém- CeiED)
Clara Ferrão (ESE Santarém – A3ES)
Carlos Nogueira (Universidade de Vigo / IELT, FCSH)
Cristina Ferreira (Uni-CV)
Dulce Franco (CeiED- ULHT)
Edviges Antunes Ferreira (APP)
Ernesto Candeias Martins (IPCB)
Esmeralda Santo (CeiED- ULHT)
Fátima Fernandes (Uni-CV)
Filomena Viegas (APP)
Jose Viegas Brás (CeiED- ULHT)
José Duarte (CeiED- ULHT)
José Hernandez Diaz (Universidade de Salamanca)
Isabel Sanches (CeiED- ULHT)
Luís Filipe Redes (APP)
Lucimar Almeida (Brasil)
Maria João de Carvalho (UTAD)
Maria Neves Gonçalves (CeiED- ULHT)
Marisa Mendonça (IILP)
Nazaré Coimbra (CeiED-ULP)
Óscar de Sousa (CeiED- ULHT)
Paulo Feytor Pinto (ESE de Setúbal)
Teresa Cunha (APP)
Zenaida Chantre (ISCSP-UL)

