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Ações de Formação c/despacho > Imprimir (id #106539)

Ficha da Ação

Título Ferramentas Tecnológicas para as Aprendizagens Essenciais nas Línguas Estrangeiras
Área de Formação A - Área da docência
Modalidade Curso de Formação
Regime de Frequência Presencial

Cód. Área   Descrição

Reg. de acreditação (ant.) CCPFC/ACC-101865/18

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 15

Formadores sem certificado de registo

Estrutura da Ação

Razões justificativas da ação e a sua inserção no plano de atividades da entidade proponente
Os documentos base adotados para a configuração deste Curso de Formação foram os de referência no processo de
ensino/aprendizagem das Línguas Estrangeiras (LE): “Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas”,
“Portefólio Europeu das Línguas”, “Programas”, “Metas Curriculares” e “Aprendizagens Essenciais”. As orientações
apresentadas apontam para a exploração do enorme potencial das novas ferramentas tecnológicas nas atividades e
estratégias comunicativas nas aulas de LE.
De acordo com o plano de atividades da entidade proponente, este Curso de Formação pretende promover, sobretudo,
uma cultura de atualização e formação contínua dos docentes de LE, procurando corresponder às suas expetativas e
suprir as suas necessidades de formação no domínio da utilização de novas ferramentas tecnológicas no processo de
ensino/aprendizagem das LE.
Objetivos a atingir
- Analisar as orientações para o uso das ferramentas tecnológicas nos documentos da União Europeia e do Ministério da
Educação para as LE, sobretudo as apresentadas nas "Aprendizagens Essenciais"
- Identificar os problemas mais comuns no uso das ferramentas tecnológicas nas LE
- Promover metodologias de ensino ativas e inovadoras com as ferramentas tecnológicas nas LE
- Formular e partilhar estratégias, atividades, materiais didático-pedagógicos e instrumentos de avaliação, com
ferramentas tecnológicas e trabalho colaborativo, para desenvolver equitativamente as 4 competências comunicativas:
compreensão e produção, oral e escrita
- Desenvolver estratégias de apoio, no domínio das ferramentas tecnológicas, aos docentes de LE
- Avaliar as estratégias e os instrumentos formulados na ação
- Analisar e melhorar os resultados dos alunos nas LE
Conteúdos da ação
1) As linhas de orientação para a utilização das novas ferramentas tecnológicas no processo de ensino e aprendizagem
das Línguas Estrangeiras, enunciadas em determinados documentos institucionais da União Europeia e do Ministério da
Educação: “Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas”, “Portefólio Europeu das Línguas”, “Programas”,
“Metas Curriculares” e “Aprendizagens Essenciais” – 1 hora
2) Os problemas mais comuns no recurso às ferramentas tecnológicas nas aulas das Línguas Estrangeiras e possíveis
estratégias de remediação – 1 hora
3) A integração das novas ferramentas tecnológicas no processo de ensino/aprendizagem das Línguas Estrangeiras,
nomeadamente em novas dinâmicas de sala de aula e em metodologias de ensino mais ativas, promovendo assim a
utilização adequada dos recursos didáticos/equipamentos da escola e os eixos de intervenção para a mudança: a cultura
docente; a inovação e aprendizagem; a utilização dos recursos nas práticas educativas - 1 hora
4) As ferramentas tecnológicas como instrumentos de trabalho inovadores, ativos e promotores do desenvolvimento
equitativo das 4 macro competências comunicativas (compreensão oral, compreensão escrita, produção oral e produção
escrita), nos diferentes níveis de ensino e nas seguintes atividades - 7 horas:
• a utilização do Passaporte de Línguas – “Europass”

Duração
Horas presenciais: 15
Nº de horas acreditadas: 15

Cód. Dest. 99   Descrição Professores dos Grupos 210, 220, 320, 330, 340 e 350
DCP 99   Descrição Professores dos Grupos 210, 220, 320, 330, 340 e 350
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• a leitura e produção de Banda Desenhada
• a visualização e produção de Desenhos Animados
• a audição e compreensão de textos “autênticos”
• a produção e apresentação de textos orais
• a leitura audiovisual de obras de grandes autores “clássicos” da Língua alvo
• a produção e apresentação de textos dramáticos a partir da adaptação de obras de autores “clássicos” da Língua alvo
5) A avaliação dos resultados escolares dos alunos e dos processos de ensino e de aprendizagem nas Línguas
Estrangeiras – 1 hora
6) A apresentação e a discussão, em grupo alargado, dos trabalhos realizados pelos formandos, tendo em linha de conta
as "Aprendizagens Essenciais" e o recurso eficaz às novas ferramentas tecnológicas para as Línguas Estrangeiras - 3
horas
7) A avaliação dos formandos e do curso de formação - 1 hora
(TOTAL: 15 horas)
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
A avaliação dos formandos terá em consideração o empenho, a qualidade da participação, individual e/ou em grupo, as
tarefas/trabalhos realizados e o Relatório Final de reflexão crítica sobre as atividades desenvolvidas, os resultados obtidos
e as competências adquiridas.
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 critérios de
avaliação e respetiva ponderação, definidos pelo Centro de Formação.
NOTA: As faltas dos participantes são limitadas a um terço das horas
Bibliografia fundamental
CONSELHO DA EUROPA. Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas. Aprendizagem, Ensino, Avaliação.
Trad. Maria Rosário e Nuno Soares. Lisboa: Edições Asa, 2001
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Aprendizagens Essenciais. 29 jul. 2008 .
Portfolio Europeu de Línguas. Educação Básica. Lisboa: Lisma, Lda, 2001. 21 Out. 2008 .
Portfolio Europeu de Línguas. Ensino Secundário. Lisboa: Lisma, Lda, 2001. 21 Out. 2008 .
Ed. As Implicações das TIC no Ensino da Língua. 21 Set. 2014 .

Processo

Data de receção 28-06-2019    Nº processo 105328    Registo de acreditação CCPFC/ACC-104243/19
Data do despacho 01-07-2019    Nº oficio 4777    Data de validade 27-11-2021
Estado do Processo C/ Despacho - Acreditado


