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Acções de Formação c/despacho > Imprimir (id #97468)

Ficha da Acção
Designação Comunicar em inglês com uma 'mãozinha' das novas tecnologias
Região de Educação

Área de Formação

Classificação Formação Contínua

A

B

C

D

Modalidade Oficina de Formação

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)
Cód. Área C05 Descrição Didácticas Específicas (domínio científico específico),
Cód. Dest. 99 Descrição Professores dos grupos 120, 220 e 330
Dest. 50% Descrição
Nº de formandos por cada realização da acção
Mínimo 10 Máximo 20
Reg. de acreditação (ant.)

Formadores
Formadores com certificado de registo
B.I. 10946736

Nome Cristina Santos Pereira

Reg. Acr. CCPFC/RFO-35528/15

Componentes do programa Todas as componentes da ação de formação

Nº de horas 25

Formadores sem certificado de registo

Anexo B
A preencher nas modalidade de Oficina, Estágio, Projecto e Círculo de Estudos
Razões justificativas da acção: Problema/Necessidade de formação identificado
A ação aqui proposta surge da necessidade de formação específica dos professores de Inglês para o desenvolvimento
da competência da oralidade, quer do ponto de vista da aprendizagem, quer do ponto de vista do ensino do Inglês,
tendo como linhas orientadoras o estipulado no Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas. A arte da
comunicação não é uma capacidade adquirida. Aprender a comunicar é imperativo, assim como aprender a
aperfeiçoar esse conhecimento para o poder utilizar com mais proficiência. Nesta ação será levado a cabo um
conjunto de abordagens que objetivam a construção, o desenvolvimento e a manutenção dessa competência por via
de vários recursos digitais que se implantaram no quotidiano do professor (material áudio, vídeo, internet, plataformas
virtuais, quadro interativo, etc. ), e de diferentes metodologias. Serão apresentadas plataformas e programas para
esse fim. Desta forma, o professor de Inglês ficará mais enriquecido e será um facilitador da interação perante os seus
pares e perante os seus aprendentes. O objetivo desta formação está, deste modo, essencialmente centrado no
recurso a estratégias conducentes à prática do desenvolvimento da capacidade de comunicação em Inglês (oral e
escrita), já desde o 1ºciclo. Discutir-se-á, por um lado, de que forma a comunicação interativa pode ser integrada e
devidamente trabalhada nos contextos de aprendizagem dos formandos e, por outro lado, de que forma/com que
recursos podem os professores apoiar os aprendentes na aquisição da língua e optimizar a sua aprendizagem,
sobretudo sobre o ponto de vista da comunicação.
Efeitos a produzir: Mudança de práticas, procedimentos ou materiais didácticos
Esta proposta objetiva repensar e aperfeiçoar, por um lado, as próprias competências de comunicação dos
professores, e por outro lado, a prática do ensino do Inglês com o auxílio das novas tecnologias. Visa-se, igualmente,
a reflexão sobre a influência da utilização das novas tecnologias na prática letiva da língua inglesa na organização e
na implementação de atividades em contexto de sala de aula, privilegiando o método “best practice”. Ter-se-á em
conta os níveis comuns de referência e, especificamente, a competência da interação, oral e escrita, de acordo com o
“Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas”.
Assim, com esta oficina pretende-se levar os formandos a:
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-Melhorar/aumentar as suas competências específicas na língua inglesa;
-Analisar e discutir as atuais estratégias e metodologias subjacentes à competência oral – debater, partilhar os
diferentes contextos “inimigos” ao ato da produção oral;
-Melhorar a competência discursiva (language learning and language using situation);
-Potenciar a utilização de ferramentas específicas ligadas às novas tecnologias na exercitação da competência
comunicativa na língua inglesa;
-Desenvolver materiais e gizar situações comunicativas para que o professor pense e interaja em inglês;
-Experiementar atividades interativas (guided drilling) para que o falante assimile a sua competência oral, de forma a
operacionalizá-la em contexto real de comunicação.
-Contribuir para o enriquecimento pessoal e profissional dos participantes através da partilha/debate de ideias e de
experiências.
Conteúdos da acção
Estão programadas 25 horas de formação presencial, divididas em 5 blocos de 5 horas cada. A estas acrescerão 25h
de trabalho autónomo.
Composição das sessões presenciais:
Módulo 1:
A Oralidade- 5h
a) Metodologias e abordagens subjacentes à componente da oralidade no processo de ensino-aprendizagem na
história recente.
b) A competência linguística, sociolinguística e pragmática.
c) Como comunico em inglês?
Módulos 2+3+4: Estratégias direcionadas para a comunicação - 15h
- Utilização das Novas Tecnologias para o desenvolvimento e o aperfeiçoamento da oralidade (Audacity - listening e
speaking, starting online projects, computer mediated communication,using Moodle or other VLEs (Virtual learning
environments );
- Potencialização da comunicação ativa através das tecnologias móveis: a utilização de podcasts (Mobile-Learning /
m-Learning) na mobilização das diferentes competências comunicativas.
Módulo 5: Eu Comunico em Inglês - 5h
- Partilha de trabalhos de projeto - propostas de atividades para o desenvolvimento da oralidade com base em
ferramentas digitais;
- Design your own webquests, games and activities for the classroom.
Metodologias de realização da acção
As sessões presenciais revestir-se-ão de um cariz teórico-prático, havendo, após a abordagem de cada
tema/conteúdo (descritos no ponto anterior), uma reflexão crítica conjunta sobre as abordagens e os métodos
desenvolvidos/a desenvolver.
Haverá simulação de situações de aula, com recurso às novas tecnologias - atividades direcionadas - para posterior
recriação e aplicação dos diferentes métodos de trabalho e de interação social para as aulas de Inglês; discussão
sobre os métodos mais adequados para levar os alunos a comunicar (oralmente e por escrito) em Inglês e/ou para
melhor motivar os alunos. Através de exercícios práticos, com base nos recursos digitais, os professores poderão
verificar quais as tipologias de exercícios que se revelam mais adequadas para os contextos dos seus alunos.
Dadas as caraterísticas da formação, o trabalho colaborativo terá lugar de destaque, permitindo a interação entre os
participantes.
Após a aplicação dos materiais, pelos formandos, em contexto de sala de aula/escola haverá lugar a novo debate de
ideias para eventual reformulação de técnicas/materiais/procedimentos.
Na última sessão será feita a avaliação da ação de formação, através de uma análise do input recebido, do tema
refletido e das atividades e estratégias desenvolvidas/aplicadas.
Regime de avaliação dos formandos
De acordo com o RJFC – DL 22/2014, de 11 de fevereiro - e nos termos dos nºs 5 e 6, do artigo 4.º do Despacho
4595/2015, de 6 de maio, a avaliação dos formandos é expressa numa classificação quantitativa na escala de 1 a 10
valores, de acordo com as menções definidas no ponto 6 do mesmo diploma e é atribuída com base nos indicadores
abaixo apresentados e respetiva ponderação:
- Envolvimento e qualidade nas atividades/tarefas das sessões presenciais – 25%
- Qualidade do trabalho desenvolvido autonomamente – 60%
- Relatório crítico individual (escrito) – 15%
Nota: As faltas dos participantes são limitadas a um terço das horas de formação
Forma de avaliação da acção
A avaliação da ação será realizada nos termos dos artº 3º do Despacho 4595/2015, de 6 de maio, através de:
- Questionário aos formandos (online): avaliação da ação, do formador e do CFAE;
- Relatório de reflexão crítica dos formandos;
- Relatório do/s formador/es;
- Análise e tratamento dos dados pela Direção do CFAE.
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