
Grupo de Investigação da Leitura 

 

Ata nº 1 do Grupo de Investigação da Leitura (GIL), do Centro de 

Desenvolvimento Infantil Diferenças/ Centro Clínico e Pedagógico da Malveira, 

reuniram-se sob a coordenação de Dra. Fátima Trindade ao vigésimo quarto 

dia do mês de março do ano de 2015, às 10:00horas no Centro Clínico e 

Pedagógico da Malveira. Contando com a participação de Fátima Trindade, 

Tânia Galrão, Tânia Duarte, Inês Elias, Carine Fernandes, Daniel Dias e 

Cristina Mira. 

Designou-se Daniel Neves Dias para secretariar a reunião. 

Dando início, procedeu-se à leitura da ordem do dia: 

1 - Escolha do nome do Grupo de Investigação 

2 - Designação dos cargos; 

3 - Marcação de futuras reuniões; 

4 - Definição dos objetivos do grupo; 

5 - Formações internas; 

6 - Sustentabilidade do grupo. 

 

1 - Escolha do nome do Grupo de Investigação 

Ficou designado que o grupo se intitularia GIL – Grupo de Investigação 

da Leitura, tendo sido sugerida a criação de um logótipo, sendo que o logótipo 

proposto segue em seguida: 

 

 

 

 

 

 

 

Ata nº: 1 Data: 24/03/2015 
Hora Início: 10:00 

Hora Término:11:45 
Local: Centro Clínico e Pedagógico da 

Malveira 
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2 - Designação dos cargos 

Ficaram estabelecidos os seguintes cargos: 

Coordenação: Fátima Trindade 

Secretário: Daniel Dias 

Tesoureiro: Joana Santos 

Subcoordenação do grupo de compreensão leitora: Tânia Galrão 

Subcoordenação do grupo de fluência de leitura oral (FLO): Fátima 

Trindade 

Constituintes do grupo de compreensão leitora: Tânia Galrão, Carine 

Fernandes, Cristina Mira e Tânia Duarte. 

Constituintes do grupo de fluência de leitura oral (FLO): Fátima 

Trindade, Inês Elias, Joana Santos e Daniel Dias. 

 

3 – Marcação de futuras reuniões 

Ficou definido que o grupo se reuniria 1x/por mês (última 4ªfeira do 

mês), tendo ficado agendadas as seguintes datas: 

- 29 de Abril de 2015 

- 27 de Maio de 2015 

- 1 de Julho de 2015 

 

4 - Definição dos objetivos do grupo 

Para dia 29 de Abril de 2015 os grupos ficaram responsáveis por definir 

quais as áreas, metodologias e estratégias de avaliação, para preenchimento 

dos diferentes domínios de cada grupo. 

Ficou definido também que o grupo de compreensão leitora apresentaria 

uma resenha de textos com extensão/nº de palavras/parágrafos adequados a 

cada ano letivo (1ºano ao 9ªano) para posteriormente se proceder à elaboração 

de Kits de avaliação da leitura.  

Para dia 29 de Abril de 2015, ficou definido que o grupo de fluência de 

leitura oral (FLO) apresentaria os textos de 1º e 2ºano e o grupo de 

compreensão leitora textos de 3º e 4ºano. 
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O Daniel Dias e a Inês Elias ficaram responsáveis por arranjar contactos 

de centros de investigação nacionais/internacionais sobre leitura. 

No dia 27 de Maio de 2015 serão apresentados cadernos de apoio de 

fluência de leitura oral (FLO) e compreensão leitora. 

Cada grupo elaborará ainda um flyer referente ao seu domínio. 

5 - Formações internas 

O grupo apresentará em reunião de equipa do centro de 

desenvolvimento infantil Diferenças, no dia 22 de Junho as suas propostas. 

Ficou ainda definido a possibilidade de se organizar workshops e 

formações sobre fluência de leitura oral (FLO) e compreensão leitora em: 

-Évora/Sintra/Malveira/Algarve/etc… 

Organização de um congresso sobre leitura com participação de: 

- Professora Doutora Dulce Gonçalves 

- Professor Doutor Rafael Pereira 

- Professor Doutor Vítor Cruz 

- Dr. Miguel Palha 

- Representante do ministério 

6 - Sustentabilidade do grupo 

Cada elemento do grupo tentará providenciar apoios financeiros para 

aquisição de materiais, nomeadamente através de contactos com 

farmacêuticas, editoras, formações, etc. 

 

Nada mais a tratar, a coordenadora agradeceu a presença de todos e 

deu por encerrada a reunião à qual eu, Daniel Neves Dias, secretariei e registei 

a presente ata que, após lida e aprovada, segue em anexo para os presentes. 

 

Lisboa, 31 de Março de 2015 

Fátima Trindade      Daniel Dias 

Coordenação do GIL     Secretário do Gil 


