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Licenciada em Psicologia, pela 
Universidade do Porto, com Mes-
trado e Doutoramento em Psico-
logia da Educação pela Univer-
sidade do Minho. É Professora 
Associada no Instituto de Edu-
cação da Universidade do Minho 
onde, além da lecionação de di-
versas unidades curriculares e 
orientação de teses – ao nível 
de licenciatura, mestrado e 
doutoramento. Tem coordenado 
vários projetos de investigação 
nas áreas do desenvolvimento da 
linguagem e da aprendizagem e 
promoção da leitura. Presidiu, 
entre 1999 e 2014, à Comissão 
Organizadora dos Encontros de 
Investigação em Leitura, Li-
teratura Infantil e Ilustração. 

A sociedade atual e as tecnologias de informação e de comunica-
ção exigem, cada vez mais, leitores hábeis e críticos. Nesta 
oficina serão analisados os diferentes fatores e processos 
envolvidos na compreensão da leitura de vários tipos de textos 
(e de hipertextos) à luz da investigação recente. Serão ainda 
partilhadas algumas estratégias para o seu ensino explícito 
desde a educação pré escolar. Como o desenvolvimento da compre-
ensão está associado ao desenvolvimento da linguagem verbal e 
exige ao leitor diversos níveis de desempenho consoante os 
contextos de leitura, esta oficina destina-se a educadores de 
infância, professores dos ensinos básicos e secundário, assim 
como a estudantes e docentes do ensino superior.

Licenciada em Psicologia pela 
FPCE-UP, com doutoramento em 
Psicologia da Educação pela UM. 
Professora Auxiliar na Escola de 
Psicologia-UM. Lecionou unida-
des curriculares em mestrados e 
doutoramento no âmbito da Es-
tatística, Metodologia de In-
vestigação, Avaliação Psicoló-
gica, Desenho e Avaliação de 
Programas de Intervenção, Ava-
liação e Intervenção nas Difi-
culdades na Aprendizagem da Lei-
tura; Construção e Adaptação de 
Provas Psicológicas. Orientou 
teses de mestrado e de doutora-
mento no âmbito da leitura tendo 
como temas a avaliação da eficá-
cia de programas de intervenção 
na leitura e na escrita, a cons-
trução de provas de leitura bem 
como estudos que visam investi-
gar as trajetórias de aprendiza-
gem da leitura no 1º ciclo do 
ensino básico e as variáveis que 
predizem estas trajetórias.
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	Página 1
	Página 2

