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Workshop de Novo Acordo Ortográfico  

 

Formador 

Sónia Abrantes, com Licenciatura em Educação da Universidade Aberta e Licenciatura no Curso 

Superior de Professores do Ensino Básico, variante de Matemática e Ciências da Natureza, com 

vários cursos de formação complementar na área da educação e tecnologias. Formadora do 

Exército Português de 2000 a 2010, docente de 1º e 2º ciclos, diretora do Centro Educativo e de 

Formação Espaço Crescer desde 2012 (https://espacocrescer2012.wordpress.com/). Conheça o 

currículo completo em http://educaovamosconversar.blogspot.pt/p/curriculo-da-autora.html. 

 

Duração 

3 horas 

 

Preço 

5 € 

 

Destinatários 

Profissionais e estudantes da área de educação 

Profissionais com função de secretariado e administração de empresas em geral 

População em geral 

 

Enquadramento 

Na tentativa de acompanhar as mudanças constantes de leis e formas de estar da sociedade ou, 

pelo menos, do que se pretende que a sociedade seja, pensámos numa sessão teórica e prática 

sobre as alterações que o novo acordo ortográfico trazem para o português do dia-a-dia. Apesar 

de ser ainda uma opção utilizar ou não esta nova forma de escrita, torna-se pertinente uma 

abordagem mais centrada nas alterações que podemos encontrar para conseguir distinguir um 

erro do que é aceitável com ou sem acordo. 

https://espacocrescer2012.wordpress.com/
http://educaovamosconversar.blogspot.pt/p/curriculo-da-autora.html
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Com base na Resolução da Assembleia da República n.º 26/91 que aprova o Acordo Ortográfico 

da Língua Portuguesa, assinado em Lisboa a 16 de Dezembro de 1990. 

 

Objetivos  

- Conhecimento das novas regras do acordo ortográfico; 

- Utilização de ferramentas online gratuitas para conversão de texto; 

- Esclarecimento de dúvidas ortográficas. 

 

Metodologia 

Teórica e prática 

 

Principais conteúdos teóricos 

 Regras do novo acordo ortográfico; 

 Alfabeto; 

 Consoantes não pronunciadas; 

 Acentos gráficos; 

 Hífen; 

 Maiúsculas e minúsculas; 

 Ferramentas online gratuitas. 

 

Exercícios práticos 

Aplicação das novas regras a situações reais do quotidiano, com recurso a exemplos práticos em 

contexto de sala de aula e contexto empresarial. 
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Número mínimo de participantes 

3 pessoas  

Em locais a combinar com outras entidades, o número mínimo de participantes varia consoante 

cada caso.  

 

Número máximo de participantes 

 30 pessoas  

 

Informação adicional 

Com direito a certificado de participação e documentos resumo do novo acordo ortográfico. 


