Portalegre

Marvão

Castelo de Vide

Aos formandos que preencherem os requisitos legais adequados, serão pagas
as deslocações, de acordo com o estipulado na Lei.

Inscrições até 20 de nov/2017
Local: PORTALEGRE

Por correio, fax ou mail para o CEFOPNA

Formadores:

Joaquim Segura
(coautor do Programa de Português do Ensino
Básico)

Oficina de Formação - 25+ 25 h
Professores dos grupos 110, 200, 210, 220
CCPFCCPFC/ACC-89274/16
Escola Secundária Mouzinho da Silveira
Apartado 49
7301-901 PORTALEGRE
Telef. e fax: 245 205 768 e 245 208 676
E-mail: cefopna@gmail.com
URL: www.cefopna.edu.com

Nível de Ensino:
Educação Pré-Escolar
1º CEB
2º CEB
3º CEB
Ensino Secundário
Educação Especial

Grau académico:
Bacharelato
Licenciatura
Mestrado

Pós-graduação
Doutoramento
Outro
Qual? ____________________
__________________________

Vínculo:
Quadro de Agrupamento/Escola
Contrato

Quadro de vinculação
Sem vínculo
Outro

Data de início do vínculo contratual : _____/_____/_____

A FICHA DE INSCRIÇÃO deverá ser preenchida com letra de imprensa e, por imposição das regras do POCH/Portugal 2020, todos os campos deverão ser preenchidos para posterior utilização para fins
estatísticos e de avaliação. CP - Código Postal; BI/CC - Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão; NIF - Número de Identificação Fiscal; NISS - Número de Identificação da Segurança Social

Grupo de Recrutamento: _______

Qual? ______________________________
___________________________________

Agrupamento/Escola: ________________________________________; Localidade: _______________________________;

E.mail: _________________________________________@____________________________________

BI: _________________________; NIF:_________________________; NISS: _________________________; DN: ______/______/______

CP: __________ - ______; Localidade: _______________________________; Telefone: ______ ______ ______; Telemóvel: _______ ______ _______

Morada: __________________________________________________________________________________________________________________

Nome: __________________________________________________________________________________;

E l v a s

Grupos de Recrutamento: 110, 200, 210, 220
Campo Maior
A r r o n c h e s

Formação Contínua de Pessoal Docente

estratégias promotoras de
sucesso

Ação: Didática do português – estratégias promotoras de sucesso

Didática do português

Didática do português - estratégias promotoras de sucesso
Conteúdos

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.

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.

português, melhorando o desempenho dos alunos, favorecendo a adoção de estratégias de inclusão e processos de
diferenciação das aprendizagens.

Do Formador:
Professor de Português e de PLNM no Agr.de Escolas
Nuno Gonçalves, onde é Coord. do Departamento de
Português. Desenvolve atividades de formação no Movimento da Escola Moderna. Tem colaborado com diversos
Centros de Formação, realizando ações no âmbito da
didática das línguas e da diferenciação pedagógica. Foi
coautor do Programa de Português do Ensino Básico de
2009. Foi Assistente Requisitado da Faculdade de Ciências
Sociais e Humanas, tendo desempenhado funções no
âmbito da formação inicial e contínua de professores de
Português e de Francês.

Objectivos
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;
. 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

Público-alvo:
Professores dos Grupos 110, 200, 210, 220

1 turma:
CEFOPNA

Cronograma:
24 e 25/nov; 12 e 13/jan

Formadores:
Joaquim Segura

(coautor do Programa de Português do Ensino
Básico)
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