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Porquê      SER? 

Análise de resultados do 

ESLC 2012 

(Inquérito Europeu sobre 
Competências Linguísticas em LE) 

Análise de 
resultados do   

PISA 2012 
(Leitura e 

Interpretação – 
Reading Literacy) 

 

Linhas 
Orientadoras 
da Estratégia  
Europa 2020 
(Crescimento e 
emprego) 

Motivação 



Pontuação média nos países OECD  
2012 num total de 65 países: 

Motivação – PISA 

  10º lugar - Polónia: 518 pontos 

 23º lugar - Reino Unido: 499 pontos 

 28º lugar - Itália: 490 pontos 

 31º lugar - Portugal: 488 pontos 

 31º lugar - Espanha: 488 pontos 

 



Inquérito Europeu sobre Competências Linguísticas 2012 

(European Survey on Linguistic Competences 2012)  
 

Competências demonstradas no geral: nível baixo 

• 42% Utilizador Independente (nível B1/B2) na LE1; 

• 14% não atingiu o nível mínimo Utilizador Elementar 

(nível A1) na LE1; 

• 25% Utilizador Independente (nível B1/B2) na LE2; 

• 20% não atingiu o nível mínimo Utilizador Elementar 

(A1) na LE2. 

Motivação – European Survey 



Projeto Super Leitor Europeu (SER) 2014 -2016 
Ação Chave 2 – Parcerias entre Escolas 

 

Objetivos: 
• Promover entre os jovens a literacia na leitura com o 

objetivo de melhorar as competências em L1 (Língua 
Materna); 
 

• Melhorar as competências de comunicação em L2 (Língua 
Estrangeira) para facilitar a mobilidade no mercado de 
trabalho europeu; 
 

•  Favorecer o desenvolvimento de competências 
comunicativas, cívicas e sociais. 

Projeto SER – Descrição 



Agrupamento de Escolas MiguelTorga, 
Bragança, Portugal 

IPSSAR De Cecco, Pescara, Itália   

Ieso Miguel De Unamuno, Ledesma,  
Salamanca, Espanha 

ITCG Aterno-Manthoné, Pescara, Itália 

Zespół Szkół Ogólnoksztalcacych, 
 Kluczbork, Polónia 

IPSIAS Di Marzio, Pescara, Itália 

Brighouse High School, Brighouse, Reino Unido 

Parceria: 7 escolas/5 países 

Projeto SER – Descrição 



Reuniões Transnacionais de Projeto 

Projeto SER – Implementação 



 Foi desenvolvido com alunos de 10º/11º ano em 

várias fases: 

  introdução do projeto aos alunos;  

 desenvolvimento de atividades de leitura através 

do Kit de Leitura SER;  

 torneios de leitura a nível de escola;  

 torneio de leitura em Inglaterra;  

 atividades de avaliação e disseminação.  

 Decorreu nas aulas de Português (L1) e Inglês (L2). 

Projeto SER – Implementação 



“Super Reader KIT: Operating Instructions and 
Regulations” 

 

Encontra-se em formato digital e é composto por várias 
pastas: 

• L1 (Língua Materna) 

• L2 (Inglês) 

• Regulamento dos torneios L1 e L2  

• Francês, Espanhol, Alemão 

• Organização SER 

• Porquê SER (Why SER) 

Projeto SER – Kit de Leitura 



Contém: 
 

  Orientações para as aulas de Língua Materna e 

Línguas Estrangeiras dirigidas a alunos e 

professores no âmbito da compreensão da leitura, 

leitura rápida e leitura expressiva; 

  Grelhas e parâmetros de avaliação; 

 Vídeos de motivação; 

 Apresentações PPT e Prezi; 

 Regulamento SER. 

Kit de Leitura SER 



Aplicação do Kit SER 



Preparação para os torneios 

(Atividades individuais e de grupo) 

Aulas de português: 

 Atividades de compreensão da leitura 

 Atividades de leitura expressiva 

 Atividades de leitura rápida 

Aulas de inglês: 

Atividades de compreensão da leitura 

Atividades de leitura rápida (Speed Reading) 

Aplicação do Kit SER 



Torneio de Português (L1): 
Compreensão de leitura: 

 texto de 300-400 palavras;  

 5 perguntas de escolha múltipla;  

 4 respostas diferentes;  

 15 minutos. 

Leitura expressiva:  

 texto de cerca de 250 palavras;  

 leitura em voz alta, tendo em atenção a fluência, a dicção, 

a correção fonética, a pontuação; 

 1 minuto de preparação (leitura silenciosa). 

Leitura rápida: 

  texto de cerca de 150 palavras; 

 1 minuto para preparação (leitura silenciosa). 

Aplicação do Kit SER – Escola 



Torneio de Inglês (L2): 
Compreensão de leitura: 

 texto de cerca de 400 palavras;  
 5 perguntas de escolha múltipla;  
 4 respostas diferentes;  
 15 minutos. 
 

Leitura rápida:  
 texto de cerca de 150 palavras;  
 leitura em voz alta, tendo em atenção a rapidez, a 

pronuncia, a entoação, a ligação de palavras, a 
pontuação; 

 um minuto de preparação (leitura silenciosa). 

Aplicação do Kit SER – Escola 



A equipa dos torneios a nível de escola foi composta por: 

- júri: 3 professores de português (Torneio de 

Português) e 3 professores de inglês (Torneio de 

Inglês)  

- 1 controlador do tempo 

- 1 supervisor 

- 1 fotógrafo 

- 1 repórter 

  
 

 

Aplicação do Kit SER – Escola 



Aplicação do Kit SER – Escola 



Alunos vencedores do torneio a nível de escola e 
participantes no torneio em Inglaterra 

Aplicação do Kit SER – Escola 



 12 alunos de cada escola parceira  

 3 professores de cada escola parceira 

 Total: 72 alunos e 18 professores = 90 participantes 

 

Mobilidade a Inglaterra – Brighouse, Yorkshire, 
17-23 outubro 2015 

Mobilidade Inglaterra 



Atividades: 
 Visita à escola anfitriã: Brighouse High School 

 
 
 

Mobilidade Inglaterra 



 Participação no Dia Aberto da escola anfitriã 
     (Ação conjunta de todos os  

        DT do secundário que visa chamar 
        a atenção para as possibilidades a  
        nível profissional e para as  
        caraterísticas pessoais de cada  
        aluno) 

Mobilidade Inglaterra 



 Participação em Visitas Culturais 

Mobilidade Inglaterra 



 Leitura partilhada em grupos multinacionais 

Mobilidade Inglaterra  



 Preparação para o torneio: Simulação 

Mobilidade Inglaterra – Torneio 



 Participação no Torneio 

(À espera do teste de compreensão de leitura) 

Mobilidade Inglaterra – Torneio 



Teste de speed reading: alguns dos vários júris internacionais 

Mobilidade Inglaterra – Torneio 



 

“The Super European Readers” 
 

1º Itália: Francesco Cancelli 
2º Polónia: Weronika Wietrzyk  
3º Portugal: Maria João Brás 

 

Mobilidade Inglaterra – Vencedores 



AEMT “Super European Readers” 
 

Os 12 participantes do AEMT obtiveram o título de 
“Super Leitor Europeu” com uma pontuação acima 

dos 436 pontos (pontuação a atingir para se tornarem 
Super European Readers) 

Mobilidade Inglaterra – Vencedores 



Europass Mobilidade – documento com registo de conhecimentos e 
competências adquiridos durante uma mobilidade num país 
estrangeiro.   

Mobilidade Inglaterra – Europass 



Divulgação e disseminação do Projeto  

 Organização do Evento Multiplicador “Friendship in 
Europe” (AEMT – abril 2016) 



Divulgação e disseminação do Projeto  

 Participação no Evento Multiplicador Internacional 
(I.T.St. Atherno-Manthoné, Pescara, Itália – maio 
2016) 



Divulgação e disseminação do Projeto  

 Apresentação das atividades à comunidade 
educativa em parceria com a Biblioteca Escolar e o 
projeto Ler+ Jovem;  

 Realização de atividades de leitura na biblioteca 
escolar; 

 Notícias no jornais locais.  



Divulgação e disseminação do Projeto 



https://www.facebook.com/
aemterasmusmais2015/ 

Divulgação e disseminação do Projeto 



Resultados 

 Aumento da motivação dos alunos para a leitura 
em língua materna e língua estrangeira; 

 Melhores resultados escolares; 
 Sentimento de pertença europeia por parte dos 

participantes; 
 Desenvolvimento da capacidade de comunicação e 

socialização entre pares; 
  Conhecimento de novas realidades e sistemas de 

ensino; 
 Desenvolvimento das competências linguísticas em 

língua inglesa e aquisição de vocabulário de outras 
línguas. 

 
 
 
 



Muito obrigada pela atenção! 
 

Margarida Marques 
Coordenadora Erasmus+ 

AEMT Bragança 
 

Email:  
marqmargarida@gmail.com 

aemterasmusmais@gmail.com 
 

Contactos 

mailto:marqmargarida@gmail.com
mailto:aemterasmusmais@gmail.com


"The European Commission support for the 

production of this publication does not constitute an 

endorsement of the contents which reflects the views 

only of the authors, and the Commission cannot be 

held responsible for any use which may be made of 

the information contained therein." 

Aviso Legal 


