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Ações de Formação c/despacho > Imprimir (id #106540)

Ficha da Ação

Título O Aluno de Inglês do Século XXI: Áreas de Competências e Flexibilidade Curricular
Área de Formação A - Área da docência
Modalidade Curso de Formação
Regime de Frequência Presencial

Cód. Área   Descrição

Reg. de acreditação (ant.) CCPFC/ACC-101616/18

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 todas    Nº de horas 25

Formadores sem certificado de registo

Estrutura da Ação

Razões justificativas da ação e a sua inserção no plano de atividades da entidade proponente
Segundo as orientações do Ministério da Educação, o "novo referencial" para as escolas assenta nos princípios
enunciados no documento "Perfil do Aluno para o Século XXI" e no desenvolvimento de competências de natureza
cognitiva e metacognitiva, social e emocional, física e prática. Neste âmbito, a flexibilidade curricular, o trabalho
interdisciplinar/projeto e as ações estratégicas de ensino para as áreas de competências posicionam o "mundo real" no
centro das aprendizagens na disciplina de Inglês.
Em concordância 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, procurando responder às suas expetativas e colmatar as
suas necessidades de formação no domínio das áreas de competências para o século XXI e da flexibilidade curricular.
Objetivos a atingir
Analisar os documentos da União Europeia e do Ministério da Educação que orientam o ensino e a aprendizagem de
Inglês
- Identificar os problemas mais comuns na operacionalização da flexibilidade curricular e do desenvolvimento das áreas
de competências em Inglês para o perfil do aluno do século XXI
- Refletir sobre as Aprendizagens Essenciais em Inglês, nos diferentes anos de escolaridade, e as respetivas ações
estratégicas de ensino orientadas para o perfil dos alunos
- Promover estratégias e atividades para a flexibilidade curricular e/ou o desenvolvimento das áreas de competências para
o aluno de Inglês do século XXI
- Produzir e partilhar materiais didático-pedagógicos para desenvolver essas áreas de competências
- Planificar projetos curriculares no âmbito da autonomia e flexibilidade curricular
- Avaliar os trabalhos realizados
Conteúdos da ação
1) As linhas de orientação para o processo de ensino e aprendizagem de Inglês, 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", "Metas Curriculares" e "Aprendizagens Essenciais", para a disciplina de Inglês, em
diferentes anos de escolaridade - 2 horas
2) As "Aprendizagens Essenciais", em Inglês, e a articulação com o perfil dos alunos: as competências comunicativa,
intercultural e estratégica e as ações estratégicas de ensino a desenvolver na disciplina - 2 horas
3) A dinamização de estratégias e de atividades em Inglês para o desenvolvimento das áreas de competências do perfil
do aluno do século XXI: Linguagens e Textos; Informação e Comunicação; Raciocínio e Resolução de Problemas;
Pensamento Crítico e Pensamento Criativo; Relacionamento Interpessoal; Desenvolvimento Pessoal e Autonomia; Bem-
estar, Saúde e Ambiente; Sensibilidade Estética e Artística; Saber Científico, Técnico e Tecnológico; Consciência e
Domínio do Corpo - 4 horas
4) A reflexão e a (re)formulação, pelos formandos, de estratégias, instrumentos e atividades em Inglês para desenvolver
as áreas de competências do perfil do aluno do século XXI - 4 horas
5) A exploração de estratégias e de atividades em Inglês promotoras da flexibilidade curricular - 2 horas

Duração
Horas presenciais: 25
Nº de horas acreditadas: 25

Cód. Dest. 99   Descrição Professores dos grupos 220 e 330
DCP 99   Descrição Professores dos grupos 220 e 330
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6) A estrutura do Projeto Curricular no âmbito da Autonomia e Flexibilidade Curricular: Tema do Projeto; Objetivos de
Aprendizagem; Intervenientes; Recursos; Conteúdos a trabalhar por Disciplina; Fases de Execução do Projeto;
Ações/Atividades a desenvolver; Objetivos (por Ação/Atividade); Cronograma de Atividades; Produto Final a apresentar no
âmbito do Projeto; Estratégias e Instrumentos de Monitorização/Avaliação das Aprendizagens - 1 hora
7) A planificação, pelos formandos, de um Projeto Curricular com o contributo da disciplina de Inglês - 3 horas
8) A análise de estratégias e de instrumentos de monitorização/avaliação das aprendizagens - 1 hora
9) A apresentação e a discussão, em grupo alargado, dos trabalhos dos formandos para o desenvolvimento das áreas de
competências do perfil do aluno de Inglês do século XXI e/ou para a flexibilidade curricular - 5 horas
10) A avaliação dos formandos e do curso de formação - 1 hora
(Total: 25 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 a assiduidade, a pontualidade, 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 de formação.
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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 .
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Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. Lisboa: Editorial do Ministério da Educação, 29 jul. 2008 .
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