LEITURA E SOCIEDADE | 11075
Período de Realização
Decorre de 4 a 11 de janeiro de 2021
Data de Limite de Entrega
11 de janeiro de 2021, até às 23h55 de Portugal Continental
Tema
Portugal e a Leitura
Objetivos
Tomar consciência da situação em que se processa, na
generalidade, a leitura em Portugal.
Tendo presente os conteúdos estudados, responda às perguntas
seguintes. Responda, organizando a sua resposta de forma
coerente e articulada.
Trabalho a desenvolver
1- “Paradoxalmente, continua a haver quem considere a leitura em
Portugal uma batalha social perdida, sobretudo entre aqueles que
mais a valorizam, mas não se cansam de salientar o efeito nefasto
da omnipresença da televisão, a facilidade no acesso à Internet ou
os jogos de computador que, não exigindo esforço, nem
concentração, funcionam como inibidores do desenvolvimento
pessoal, numa sociedade com hábitos culturais reconhecidamente
frágeis.”
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In a “A LEITURA EM PORTUGAL” Maria de Lourdes Lima dos Santos
(coord.), José Soares Neves, Maria João Lima, Margarida
Carvalho/2007
Podemos falar em mudança de hábitos culturais desde 2007 até
agora? Será que as condições serão mais favoráveis para um novo
panorama da leitura e aumento do número de leitores em
Portugal?
2- Os incentivos à leitura e o Plano Nacional de Leitura podem ser
considerados como exemplos de uma política cultural eficaz?
Como reconsiderar este quadro, face ao desenvolvimento das
novas tecnologias e o acesso aos diferentes tipos de informação?
Mínimo 2 páginas por pergunta.
Recursos
Na organização das suas respostas poderá utilizar os documentos
que foram analisados, citando excertos ou expressões que
considere representativos das afirmações que fizer, mas sem
exageros (a sua resposta não pode ser apenas uma colagem de
citações).
Critérios de avaliação e cotação
Na avaliação do trabalho serão tidos em consideração os seguintes
critérios e cotações:
• Apropriação dos conteúdos e materiais apresentados no tema;
• Relevância dos aspetos referidos;
• Será também tido em atenção a capacidade de exposição escrita;
a correção e articulação na apresentação das ideias; o
cumprimento das normas de escrita de um comentário de
natureza académica (identificação de fontes e citações,
indicação correta da bibliografia, etc.).
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Total: 4 valores
NOTA importante: O e-fólio é um trabalho individual e original.
Será atribuída a classificação de 0 valores a trabalhos semelhantes
entre colegas, a trabalhos copiados (de outros colegas ou de
trabalhos já realizados) e a trabalhos que resultem da utilização de
fontes não identificadas (vulgo plágio).
Normas a respeitar
Todas as páginas do documento devem ser numeradas e redigidas
em Verdana ou Arial, tamanho de letra 12. O espaçamento entre
linhas deve corresponder a 1,5 linhas.
Nomeie o ficheiro com o seu número de estudante, seguido da
identificação do E-fólio, e não se esqueça de indicar o seu nome na
primeira página.
Deve carregar o referido ficheiro para a plataforma no dispositivo
E-fólio B até à data e hora limite de entrega. Evite a entrega
próximo da hora limite para se precaver contra eventuais
problemas.
O ficheiro a enviar não deve exceder 8 MB.
Votos de bom trabalho!

Vasco Nobre
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