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Ficha da Ação

Título Histórias Orais e Escritas para o Desenvolvimento da Competência Comunicativa

Área de Formação A - Área da docência

Modalidade Curso de Formação

Regime de Frequência Presencial

Cód. Área Descrição

Reg. de acreditação (ant.)

Formadores

Formadores com certificado de registo

B.I. 10518501    Nome LUÍSA MARIA VILHENA RIBEIRO DE SOUSA    Reg. Acr. CCPFC/RFO-24452/08

Componentes do programa Nº de horas 0

Formadores sem certificado de registo

Estrutura da Ação

Razões justificativas da ação e a sua inserção no plano de atividades da entidade proponente
As Aprendizagens Essenciais de Inglês do 1º Ciclo refletem a análise dos documentos base para a docência dessa
disciplina, designadamente os Programas, as Metas Curriculares e o Quadro Europeu Comum de Referência para as
Línguas. Deste modo, a presente Ação salienta a importância das histórias infantis no processo de ensino e aprendizagem
de Inglês, enquanto recursos pedagógicos, em formato papel e/ou digital, que potenciam as competências linguística,
sociolinguística e pragmática.
Em consonância com o plano de atividades da entidade proponente, este Curso de Formação visa promover uma cultura
de formação e atualização contínua dos docentes de Inglês do 1º Ciclo, procurando responder às suas expetativas e
colmatar as suas necessidades de formação ao explorar histórias orais e escritas para o desenvolvimento da competência
comunicativa.

Objetivos a atingir
- Analisar as orientações dos documentos da União Europeia e do Ministério da Educação, sobretudo as das
Aprendizagens Essenciais, para o recurso a histórias orais e escritas no ensino de Inglês do 1º Ciclo
- Identificar os problemas mais comuns na exploração de histórias em papel e/ou com ferramentas tecnológicas
- Promover o sucesso educativo e metodologias de ensino ativas e inovadoras, integrando as artes visuais, performativas
e ferramentas tecnológicas
- Desenvolver estratégias de apoio aos docentes no domínio das referidas artes e ferramentas
- Formular e partilhar estratégias, atividades e materiais didático-pedagógicos, com ferramentas tecnológicas e trabalho
colaborativo, para o desenvolvimento das competências de compreensão e produção, oral e escrita
- Avaliar as estratégias, as atividades e os instrumentos formulados na Ação

Conteúdos da ação
1) As linhas de orientação para a exploração de histórias orais e escritas no processo de ensino e aprendizagem,
enunciadas pelos documentos institucionais da União Europeia e do Ministério da Educação - "Quadro Europeu Comum
de Referência para as Línguas", "Perfil do Aluno para o Século XXI", "Programas" e "Metas Curriculares" - para a disciplina
de Inglês no 1º Ciclo - 2 horas

Duração
Horas presenciais: 25

Nº de horas acreditadas: 25

Cód. Dest. 19   Descrição Professores do Grupo 120

DCP 19   Descrição Professores do Grupo 120
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2) As "Aprendizagens Essenciais" em Inglês do 1º Ciclo e a articulação com o Perfil dos Alunos: as competências
comunicativa, intercultural e estratégica; as ações estratégicas de ensino; os problemas mais comuns na exploração de
histórias em papel e/ou com ferramentas tecnológicas e possíveis estratégias de remediação - 1 hora

3) A dinamização de estratégias, instrumentos e atividades em Inglês para o desenvolvimento das áreas de competências
do perfil do aluno no 1º Ciclo, explorando histórias orais e escritas, em formato papel e/ou digital, com metodologias de
ensino mais ativas e inovadoras e integrando as artes visuais e as artes performativas - 4 horas

4) A reflexão, a (re)formulação e a partilha de materiais e de práticas pelos formandos, individualmente e/ou em grupos de
trabalho, para a abordagem de histórias orais e escritas, em formato papel e/ou digital, com o recurso às artes visuais e/ou
performativas - 3 horas

5) As novas ferramentas tecnológicas, enquanto instrumentos de trabalho ativos, inovadores e promotores do sucesso
educativo, para atividades de leitura e de (re)criação de histórias orais e escritas, com o propósito de desenvolver lúdica e
equitativamente as competências comunicativas de compreensão, interação e produção, orais e escritas, na Língua
Inglesa, no 1º Ciclo - 4 horas

6) A formulação pelos formandos, individualmente e/ou em grupos de trabalho, de estratégias, atividades e materiais
didático pedagógicos para a leitura e a (re)criação de histórias escritas e orais em Inglês, no 1º Ciclo, utilizando as novas
ferramentas tecnológicas, com apoio e de forma lúdica e eficiente - 5 horas

7) A apresentação, a discussão e a avaliação, em grupo alargado, dos trabalhos realizados pelos formandos para a
exploração de histórias orais e escritas com o recurso eficaz às novas ferramentas tecnológicas - 5 horas

8) A reflexão e a avaliação dos formandos e do curso de formação - 1 hora

Metodologias de realização da ação
Para a realização da ação, a metodologia a aplicar será interativa e adaptada às expetativas e às necessidades de
formação dos formandos.
A tipologia das aulas deste curso de formação será de natureza teórica / prática.

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 final 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 de
seguida apresentados e respetiva ponderação.
- Assiduidade, Participação e Realização de Tarefas (40%):
Envolvimento/Motivação nas Sessões Presenciais - Motivação demonstrada nas sessões de formação – 10%;
Participação e Realização das Tarefas nas Sessões - Qualidade da participação no debate das temáticas da ação.- 20%;
Participação e Realização das Tarefas nas Sessões - Realização de tarefas e partilha de práticas e materiais nas sessões
presenciais.- 10%;
- Trabalhos e Relatório (60%):
Reflexão Crítica/Relatório – 20%
Trabalhos – 40%

NOTA: As faltas dos participantes são limitadas a um terço das horas de formação.

Fundamentação da adequação dos formadores propostos
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