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LEITURA E SOCIEDADE | 11075 

Data e hora de realização 

2 de fevereiro de 2021, às 10h de Portugal Continental 

Data de Limite de Entrega 

2 de fevereiro de 2021, até 12h30 de Portugal Continental 

Tema  

Leitor e Sociedade 

Objetivos 

Refletir sobre a situação da leitura em Portugal a partir dos estudos/ 

programas existentes nesse domínio, mas ainda a partir da sua 

própria experiência;  

Trabalho a desenvolver 

Pergunta 1: (6 valores) 

Quais são para si as questões pertinentes sobre o fenómeno da 
leitura nos seus aspetos essenciais. Fundamente a sua resposta. 

Pergunta 2: (6 valores) 

Tendo em conta a problemática da história da leitura nos diferentes 
contextos socio-económico-políticos, quais os grandes desafios do 
Portugal de hoje e das suas instituições públicas e privadas no 
domínio das atividades literárias?  
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Critérios de avaliação e cotação 

Faça uma leitura atenta do enunciado, para que as respostas 

correspondam ao solicitado.  

Serão critérios de correção: 

- A capacidade de identificação e de delimitação dos aspetos 
enunciados nas perguntas. 

- A pertinência dos argumentos e justificações apresentadas.  
- A correção gramatical, conceptual e terminológica (poderá ou 

não usar a nova norma ortográfica). 
- A organização das respostas. 
- A capacidade de reflexão e apropriação pessoal dos conteúdos 

da UC. 

Normas a respeitar 

Deve redigir o seu E-fólio na Folha de Resolução disponibilizada na 

turma e preencher todos os dados do cabeçalho. 

Todas as páginas do documento devem ser numeradas. 

O seu E-fólio não deve ultrapassar 6 páginas A4 redigidas em Arial ou 

Verdana, 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, segundo o exemplo apresentado: 

000000efolioG. 

Deve carregar o referido ficheiro para a plataforma no dispositivo E-

fólio G 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 


