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Acções de Formação c/despacho > Imprimir (id #96498)

Ficha da Acção

Designação Didática do português – estratégias promotoras de sucesso

Região de Educação    Área de Formação    A  B  C  D 

Classificação Formação Contínua    Modalidade Oficina de Formação

Cód. Área C05   Descrição Didácticas Específicas (Português),
Cód. Dest. 99   Descrição Professores dos grupos 110, 200, 210, 220 e 300 do Ensino Básico
Dest. 50% 99   Descrição Professores dos grupos 110, 200, 210, 220 e 300 do Ensino Básico

Reg. de acreditação (ant.) CCPFC/ACC-88383/16

Formadores

Formadores com certificado de registo
B.I. 5397422    Nome MARIA LUÍSA TAVARES MOREIRA    Reg. Acr. CCPFC/RFO-04417/97
Componentes do programa    Nº de horas 25

B.I. 5912383    Nome ANTÓNIO GONÇALVES TEIXEIRA    Reg. Acr. CCPFC/RFO-19575/05
Componentes do programa    Nº de horas 25

B.I. 9082006    Nome CARLOS MANUEL ALVES MACHADO    Reg. Acr. CCPFC/RFO-11648/00
Componentes do programa    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 2 e 4 (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

 Na sequência da homologação do Programa e Metas Curriculares de Português do Ensino Básico, importa refletir sobre
práticas pedagógicas, avanços metodológicos que a didática da língua tem conhecido, bem como sobre diferentes
metodologias que urge analisar e implementar.

 Nesta oficina de formação, pretende-se, nos diferentes domínios, tornar a prática letiva mais fundamentada e menos
rotineira. Para cada um dos quatro domínios considerados no documento de referência, pretende-se apresentar
estratégias de operacionalização inovadoras e facilitadoras do sucesso dos alunos. 

 Paralelamente, nesta formação procurar-se-á refletir sobre a problemática da avaliação dos desempenhos dos alunos,
divulgando e experimentando situações que, respeitando o princípio da progressão, permitam a sua implicação na auto e
heteromonitorização das aprendizagens.

 Em suma, com a realização desta oficina, pretende-se refletir sobre o atual paradigma educativo, construir e partilhar
materiais originais e experiências enriquecedoras, potenciar a avaliação contínua como barómetro do processo de ensino/
aprendizagem e, acima de tudo, proporcionar aos docentes um momento de forte sinergia, sendo que o vocábulo grego
junta a expressão sýn, cooperação, e érgon, trabalho.
Efeitos a produzir: Mudança de práticas, procedimentos ou materiais didácticos

 Esta Oficina tem como finalidade possibilitar uma consciencialização mais aprofundada do novo programa de Português
para o ensino básico, nos domínios da oralidade, leitura e escrita, educação literária e gramática. 

 
Pretende-se realizar uma reflexão sistemática do programa e da produção de trabalhos inovadores e respetiva aplicação
na sala de aula. Nesse sentido, os formandos deverão:

 . aprofundar o conhecimento do Programa e Metas Curriculares em vigor;
 . aplicar, na sala de aula, trabalhos inovadores;
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. avaliar e refletir sobre o desempenho dos discentes nos diferentes domínios;
 . instituir momentos para prática e regulação do oral formal;

 . conceber e dinamizar oficinas de escrita;
 . conceber e dinamizar percursos de leitura;

 . construir recursos de apoio ao ensino e aprendizagem da gramática.
 

Simultaneamente, pretende-se contribuir para a alteração de metodologias de ensino/aprendizagem do português,
melhorando o desempenho dos alunos, favorecendo a adoção de estratégias de inclusão e processos de diferenciação
das aprendizagens.
Conteúdos da acção

 . Análise da evolução de conceções quanto ao ensino e à aprendizagem do Português. 
 . Leitura e reflexão sobre o Programa e Metas em vigor. Análise crítica dos conteúdos e descritores de desempenho

relativos aos diferentes domínios.
 . A dimensão sociocultural e dialógica da produção oral e escrita.

 . A prática e a avaliação do oral formal.
 . O desenvolvimento de circuitos e oficinas de escrita

 . O desenvolvimento da educação literária.
 . O ensino e a aprendizagem da gramática. A construção do conhecimento gramatical.

 . Análise de recursos existentes e avaliação da eficácia dos mesmos. 
 . Produção de materiais didáticos inovadores para operacionalização dos diferentes domínios do Programa. 

 . Processos de diferenciação pedagógica.
 . Avaliação do trabalho realizado na Oficina de Formação; reflexão sobre os efeitos da formação.

Metodologias de realização da acção
 A dinamização da formação implicará a realização de sessões presenciais e de sessões de trabalho autónomo.

 
As sessões presenciais implicarão:

 - a problematização de representações e práticas pedagógicas dos formandos no âmbito do desenvolvimento da
linguagem oral e escrita;

 - a apresentação, pelo formador, de dispositivos pedagógicos e da respetiva fundamentação;
 - a implicação dos formandos numa reflexão conjunta quanto às potencialidades e às dificuldades decorrentes da

operacionalização desses dispositivos pedagógicos;
 - o desenho de cenários pedagógicos a instituir em sala de aula;

 - a apresentação das práticas operacionalizadas pelos formandos;
 - a avaliação dos efeitos decorrentes da operacionalização das propostas de trabalho concebidas pelos formandos;

 - a avaliação do processo de formação.
 

As sessões de trabalho autónomo implicarão:
 - a leitura e análise crítica de documentos escritos;

 - a análise/construção de instrumentos de trabalho pedagógico;
 - a operacionalização, em contexto de sala de aula, dos cenários pedagógicos concebidos nas sessões presenciais;

 - a reflexão sobre as práticas de trabalho pedagógico desenvolvidas em sala de aula;
 - a construção de um portefólio individual para apresentação reflexiva e crítica de recursos inovadores.

Regime de avaliação dos formandos
 - Portefólio individual

 - Apresentação e discussão de portefólio reflexivo, integrando a análise crítica de documentos e recursos produzidos, a
reflexão crítica sobre a utilização dos mesmos em sala de aula, bem como propostas de avaliação formativa.

 
A avaliação dos formandos será feita de forma quantitativa, numa escala de 1 a 10 e tendo em conta o disposto na
Circular CCPFC-3/2007, bem como o constante do Dec-Lei nº 15/2007, de 19 de Janeiro, no que se refere ao sistema de
avaliação e classificação de docentes.
Forma de avaliação da acção

 Registo de avaliação do Centro a preencher pelos formandos.
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Processo

Data de recepção 14-12-2016    Nº processo 94908    Registo de acreditação CCPFC/ACC-88383/16
Data do despacho 20-02-2017    Nº oficio 1798    Data de validade 24-10-2019
Estado do Processo C/ Aditamento - pedido deferido

Consultor de Formação
 B.I.    Nome

Especialistade Formação
 B.I. 9186090    Nome Paula Cristina Gonçalves Baptista Guerreiro


