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10 setembro | 10h30 | Projeto RE-WORD-IT: Leitura+ Acessível 

Novas abordagens da leitura e da escrita 
 

Moderador: João Paulo Proença| Coordenador Interconcelhio para as Bibliotecas 
Escolares dos concelhos de Almada e Seixal 

 
 

O compromisso do projeto Re-Word-It é devolver o entusiasmo e a curiosidade ao 
processo de aprendizagem. Partindo de uma expectativa positiva e construtiva, 
apostamos em jogos de palavras e de pensamentos, e promovemos a capacidade de 
aprender, de contornar o bloqueio da escrita e de melhorar a leitura. É assim que 
fomentamos o acesso à aprendizagem, usando associações de ideias, recordações e 
abordagens mais criativas. Com o objetivo de auxiliar a mediação da escrita e da leitura, 
desenvolvemos materiais e estratégias que trabalham a consciência de como se aprende 
melhor e que estimulem a motivação intrínseca – o prazer de evoluir.  

 

Margarida Fonseca Santos foi professora de Pedagogia e Formação Musical. Depois, veio 
a paixão da escrita. Dos seus livros, sendo a maioria na área infantojuvenil, grande parte 
está incluída no Catálogo do PNL 2027. A coleção «A Escolha é Minha» (20|20) é uma 
coleção para adolescentes sobre o dia-a-dia: podemos não controlar o que nos acontece 
na vida, mas podemos sempre decidir como vamos reagir a partir daí. Criou as Histórias 
em 77 Palavras, integrado agora no Projeto Re-Word-It – Brincar a Sério com as Palavras, 
onde se trabalha a escrita, a leitura, a atenção e a metacognição. Em fevereiro de 2019 
publica Razões para Escrever, sobre a escrita quotidiana, e em 2020, com Isabel Peixeiro 
e Rosário P. Ribeiro, os dois livros Razões para Ler, para utilização do conto e da metáfora 
em sala de aula. 

 

Isabel Peixeiro integra a equipa Re-Word-It, onde atua como mediadora e formadora de 
leitura e escrita para crianças, jovens e adultos. Doutorada em Bioquímica e Genética 
Molecular e certificada em Inteligência Emocional e Social, colabora no desenvolvimento 
de materiais didáticos para estimular a motivação e o envolvimento dos alunos na 
aprendizagem. Dedica-se ainda à curadoria de livros infantojuvenis no Kit Literário e à 
escrita: é co-autora dos livros de metáforas Razões para Ler, recomendados pelo Plano 
Nacional de Leitura e publicou recentemente o livro ilustrado “Talvez um cão” com a The 
Poets and Dragons Society. E como acredita que Grandes Histórias em Mãos Pequenas 
são um dos principais fatores de crescimento, não se cansa de falar de livros num perfil 
de instagram que criou em homenagem ao livro infantojuvenil.   

 


