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Ações de Formação c/despacho > Imprimir (id #110191)

Ficha da Ação

Título Metodologias inovadoras no âmbito do Português
Área de Formação A - Área da docência
Modalidade Oficina de Formação
Regime de Frequência Presencial

Cód. Área   Descrição

Reg. de acreditação (ant.)

Formadores

Formadores com certificado de registo
B.I. 9859136    Nome Maria Regina Fernandes Lopes Carvalho    Reg. Acr. CCPFC/RFO-36564/16
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
Motivar os alunos para a leitura e escrita é um desafio cada vez mais premente. A atividade e o aprofundamento de
práticas de escrita criativa estão comprovadamente reconhecidos como estratégia fundamental para que qualquer
indivíduo fortaleça uma relação produtiva e harmoniosa com a escrita, ultrapassando bloqueios, resistências e
dificuldades. Torna-se, pois, necessário desenvolver na escola estratégias que favoreçam a escrita criativa, sensibilizar os
professores para as vantagens desta atividade e capacitá-los com instrumentos que facilitem a sua operacionalização. 
Acresce que a troca de saberes aliada à partilha de experiências e a reflexão sobre as práticas poderão introduzir
mudanças na gestão do trabalho docente, potenciando a aprendizagem dos alunos. 
Assim, esta oficina terá como principal finalidade construir, testar e reformular materiais cientificamente válidos e
pedagogicamente inovadores no âmbito do Português.
Objetivos a atingir
Melhorar a prática do professor para favorecer a melhoria dos resultados escolares dos alunos; 
Promover hábitos de reflexão individual e coletiva com o fim de enriquecer as práticas; 
Partilhar materiais didáticos elaborados ou adotados durante a oficina de formação; 
Familiarizar os formandos com estratégias e atividades do processo de escrita
Construir, testar, reformular e partilhar materiais pedagógicos; 
Desenvolver metodologias de investigação-ação; 
Desenvolver competências de leitura do texto literário;
Facultar e explorar mecanismos e técnicas de produção literária, de forma lúdica e construtiva
Produzir materiais didáticos cientificamente válidos e pedagogicamente inovadores de acordo com as atividades da
disciplina de Português.
Conteúdos da ação
- As potencialidades do texto Literário
- A escrita como motivação para a leitura
- O contributo da escrita criativa para a construção de aprendizagens significativas
- Ferramentas/ estratégias de escrita criativa
- Ferramentas da web como motivadoras da escrita criativa – BooK creator, VoKi, Little Bird Tales
- Ferramentas da web como motivadoras da escrita criativa - animoto, pixton
- Escrita como projeto

Duração
Horas presenciais: 25 
Nº de horas acreditadas: 50

   Horas de trabalho autónomo: 25

Duração
Entre 1 e 12    Nº Anos letivos: 1

Cód. Dest. 99   Descrição professores do grupo 110
DCP 99   Descrição professores do grupo 110

Nº de formandos por cada realização da ação
Mínimo 5    Máximo 20
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- Propostas de atividades para operacionalizar e estimular a Criatividade no processo de Escrita
- Apresentação do trabalho realizado    
Metodologias de realização da ação

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
Fundamentação da adequação dos formadores propostos
Bibliografia fundamental
- Sousa, O., & Lourenço, M. (2014). A leitura, a escrita e os textos de literatura. In F. Viana, R. Ramos, E. Coquet & M.
Martins (Coords.)
- Barbeiro, L. F. & Pereira, L.A. (2007). O ensino da escrita: a dimensão textual. Lisboa: Ministério da Educação. Direção-
Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular
- Sim-Sim, I. (2007). O ensino da leitura: A compreensão de textos. Retirado de:
http://area.dge.mec.pt/gramatica/ensino_leitura_compreensao_textos.pdf
- Yopp, H. K. & Yopp, R. H. (2014). Literature-based reading activities: Engaging Students with Literary and Informational
Text, 6th edition. Boston: Pearson.
- Rodari, G. (2004). Gramática da Fantasia: Introdução à arte de inventar histórias. Lisboa: Editorial Caminho.

Processo

Data de receção 08-04-2020    Nº processo 109444    Registo de acreditação CCPFC/ACC-108099/20
Data do despacho 20-04-2020    Nº oficio 2747    Data de validade 20-04-2023
Estado do Processo C/ Despacho - Acreditado

Presencial   Trabalho autónomo
As sessões presenciais (teórico-práticas) serão
desenvolvidas com base em: 
1) exploração dialogada de conteúdos pretendendo-se
assim desenvolver e tratar dos aspetos teóricos
relacionados com a temática da ação; 
2) momentos de debate/reflexão entre os participantes
para aprofundamento das temáticas da formação tendo
como referência os contextos escolares, permitindo uma
aprendizagem real, seriando instrumentos didático-
pedagógicos pela sua relevância, aplicabilidade e
eficácia;
3) realização de atividades/tarefas em grupos tendentes à
análise e elaboração de ações específicas; 
4) Reflexão conjunta, partilha e avaliação sobre as
práticas desenvolvidas e sistematização de conclusões.

  

O trabalho autónomo (25h), monitorizado pela formadora,
incidirá na pesquisa, seriação e conceção de protocolos de
instrumentos didático-pedagógicos adequados que reflitam a
experimentação realizada com os alunos, em sala de aula.
Construção de portfólio com materiais didático-pedagógicos.


