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Ficha da Acção

Designação Promoção do sucesso educativo : Português

Região de Educação Área de Formação A B C D

Classificação Formação Contínua Modalidade Oficina de Formação

Cód. Área C05 Descrição Didácticas Específicas (domínio científico específico),
Cód. Dest. 99 Descrição Professores dos Grupos 200, 210, 220 e 300

Dest. 50% 99 Descrição Professores dos Grupos 200, 210, 220 e 300

Reg. de acreditação (ant.)

Formadores

Formadores com certificado de registo
B.I. 3462340 Nome Maria Leonor Silva Costa Freitas Reg. Acr. CCPFC/RFO-29186/11

Componentes do programa Todas Nº de horas 25

B.I. 8574961 Nome António José Leitão Alves Reg. Acr. CCPFC/RFO-29187/11
Componentes do programa Todas Nº de horas 25

Formadores sem certificado de registo

Duração
Nº Total de horas presenciais conjuntas 25    Nº Total de horas de trabalho autónomo 25
Nº de Créditos 2
Calendarização
Entre 1 e 12 (meses)

Nº de formandos por cada realização da acção
Mínimo 10    Máximo 20

Anexo B

A preencher nas modalidade de Oficina, Estágio, Projecto e Círculo de Estudos

Razões justificativas da acção: Problema/Necessidade de formação identificado
A construção de instrumentos facilitadores da prática letiva tem vindo, cada vez mais, a exigir a adoção de uma visão
holística da formação dos alunos - cidadãos em construção. A crescente tentativa de articulação de currículos e
conteúdos disciplinares, com vista ao desenvolvimento de competências globais e integradoras do saber como um
todo, têm colocado a cada professor (e às estruturas intermédias de que fazem parte - departamentos e grupos de
recrutamento) o desafio de encontrar pontes que liguem os diferentes níveis de ensino.
Esta oficina constitui-se como mais um espaço para refletir, debater, produzir e experimentar materiais que contribuam
para o aprofundamento de saberes na disciplina de português e prende-se com a necessidade de, conjuntamente, os
professores participantes na Oficina consolidarem saberes e dinâmicas que possam potenciar o desafio pedagógico
que é a consolidação do sucesso escolar.
Esta oficina resulta da necessidade sentida pelo Agrupamento de Escolas Professor Carlos Teixeira, patente no Plano
Estratégico de Melhoria 2016/2018 - variação dos resultados escolares na transição do 2º para o 3º ciclo.

Efeitos a produzir: Mudança de práticas, procedimentos ou materiais didácticos
Esta ação pretende constituir-se num espaço de trabalho conjunto e reflexão crítica, onde os docentes de forma
concertada, entre pares, tenham mais tempo para melhor refletir sobre algumas formas de melhoria da sua prática
letiva individual e coletiva, melhorando a qualidade do ensino e as aprendizagens. Para isso, é da maior importância o
estabelecimento de mecanismos muito simples de regulação, quer do trabalho realizado na Oficina, quer da aplicação,
no terreno, dos materiais ali produzidos. Neste âmbito, pretende-se que sejam produzidas alterações na prática letiva
em contexto de sala de aula, decorrentes de uma nova forma de intervenção e organização de trabalho, ao nível dos
grupos de recrutamento (200, 210, 220 e 300) e conselhos de turma, bem como o desenvolvimento, produção e
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Estado do Processo C/ Despacho - Acreditado

implementação de novos materiais orientadores da atividade docente e também de instrumentos de aplicação em
contexto de aula que, de uma forma estruturada, contribuam para uma real e integrada articulação de conteúdos e
descritores de desempenho de acordo com as metas curriculares. Pretende-se, pois, contribuir para a formação de
professores que se constituam como recursos especializados na co-construção de um sólido projeto educativo de
agrupamento, conduzido por planos de turma articulados e regulados pelas necessidades dos alunos e dos desígnios
da escola atual.

Conteúdos da acção
Exploração do Programa de Português do Ensino Básico em articulação com as Metas Curriculares da disciplina;
A articulação como forma de integração, socialização e construção da cidadania.

Metodologias de realização da acção
Esta oficina de formação será desenvolvida de acordo com a metodologia de investigação-reflexão-ação. O trabalho
será apoiado em mudanças de práticas que visam a (re)construção de práticas curriculares no desempenho
profissional do docente. Propiciará um espaço de construção, de discussão, de reflexão e de troca de experiências no
processo educativo.
As sessões de formação terão um cariz essencialmente prático. Estas sessões presenciais incidirão sobre cada um
dos conteúdos da ação. No decorrer das mesmas, serão criadas situações de socialização, em que cada um dos
participantes relate as suas práticas efetivas, as partilhe com os colegas, as interrogue, e que a partir deste trabalho
equacione novos meios — processuais e técnicos — de as pôr no terreno.
Assim, privilegiar-se-á a construção/produção de materiais/suportes instrumentais e apropriação dos mesmos, com
vista à aplicação em contexto de escola e de sala de aula com os alunos e posterior reflexão em sala de formação,
com vista a novas aplicações e à partilha de experiências. Para isso, serão constituídos grupos de trabalho e
estabelecidas as metodologias e espaços de intervenção.

Regime de avaliação dos formandos
Os formandos serão avaliados de forma qualitativa e quantitativa, na escala de 1 a 10 valores, nos termos da Carta
Circular CCPFC-3/2007 de Setembro de 2007, tendo por base os seguintes parâmetros e respetivos valores
percentuais:

Participação/ Realização das tarefas nas sessões / Pontualidade - 25% .
Produção de trabalhos e/ou materiais e aplicação em contexto escolar - 60% .
Reflexão crítica - 15%

Forma de avaliação da acção
- Ficha de avaliação da ação;
- Relatório de reflexão crítica dos formandos;
- Relatório do formador;
- Relatório do consultor/especialista;
- Grau de consecução das metas definidas no Plano Estratégico de Melhoria 2016/2018 do Agrupamento de Escolas
Professor Carlos Teixeira

Bibliografia fundamental
Programa de Português do Ensino Básico http://www.dge.mec.pt/portugues (21/07/2016)
Materiais de Apoio à Implementação das Metas Curriculares http://www.dge.mec.pt/portugues (21/07/2016)
Programa e metas curriculares de português do ensino básico http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Basico/Metas
/Portugues/pmcpeb_julho_2015.pdf (21/07/2016)

Consultor de Formação
B.I. 10273715 Nome

Especialistade Formação
B.I. Nome
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