Oficina de Formação - 25+25 h
Professores do Grupo 100, 110,
200, 210, 220 e 240
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Formadores:

Quim Ferreira
Luísa Moreira
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Contrato

Quadro de vinculação

Grau académico:

Educação Pré-Escolar

Licenciatura

Nível de Ensino:

1º CEB

Local: PORTALEGRE

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

Outro

Sem vínculo

Mestrado

Pós-graduação

Doutoramento

2º CEB

Ensino Secundário

Outro

3º CEB
Educação Especial

Qual? ____________________
_________________________

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
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Grupo de Recrutamento: _______

Qual? ______________________________
___________________________________
______________________________

Agrupamento/Escola: ________________________________________; Localidade: _______________________________;

BI: _________________________; NIF:_________________________; NISS: _________________________; DN: ______/______/______
E.mail: _________________________________________@____________________________________

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

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

Professores do Grupo 100, 110, 200, 210, 220 e 240

Por correio, fax ou mail para o CEFOPNA

Nome: __________________________________________________________________________________;

Inscrições até 10/Mai/2019

Formação Contínua de Pessoal Docente

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

Ação: Orientações
Local:Básico
PORTALEGRE
O Livro Artístico
Curriculares
na Escolapara as TIC no 1º Ciclo do Ensino

O livro artístico
na Escola

O livro artístico na Escola
Conteúdos

Considerando a recente legislação em vigor, nomeadamente o Perfil do Aluno à Saída
da Escolaridade Obrigatória, os Decretos-Lei
nº 54 e 55, a Port 223-A/2018 e a, Port 226A/2018, torna-se urgente desenvolver dinâmicas de aprendizagem que privilegiem o trabalho colaborativo e a aprendizagem em relação.
A relevância de fomentar a atualização e o
enriquecimento do reportório de materiais,
ferramentas, técnicas e metodologias de trabalho dos professores do ensino básico, designadamente nas áreas de Português e Expressão Plástica, decorre, por isso, da transformação do paradigma educativo em curso. É hoje,
na sociedade do séc. XXI, de significativa importância sensibilizar os professores para o
valor da criação artística que fundamentem a
proteção concedida às obras pelo direito de
Autor e Direitos Conexos.

Os conteúdos desta oficina relacionam-se com as
Aprendizagens Essenciais do Ensino Básico, Português e
Educação Visual, distribuindo-se por três domínios:
Construção de um livro de autor – Diferentes processos de construção de um livro de autor; evolução do livro
de autor.
Técnicas capazes de despoletar narrativas visuais e
escritas ou, pelo contrário, de se moldar às idiossincrasias
das narrativas visuais e escritas pré-existentes;
Apresentação de diferentes estratégias de ilustração
de uma narrativa. Técnicas de exploração de imagens,
utilização das TIC para ilustração.
Construção de narrativas; Apresentação de estratégias
de estímulo à produção escrita, incluindo formas de treinar a leitura e a produção textual. Integração da dimensão
lúdica, conceito de personagem, expressão dramática. O
binómio leitura/escrita. A narrativa do absurdo, do fantástico e de terror.

nando o enriquecimento real projeto educativo de
cada Escola ou Agrupamento.

Objectivos
Pretende-se familiarizar os professores com um
leque variado de propostas de incentivo à criação e
à comunicação através das expressões artísticas, e
que estas se reflitam no enriquecimento das práticas
pedagógicas em sala de aula. Integrar as diferentes
expressões – oral, verbal, construção de imagens e
de objetos – num todo orgânico que estimule a sua
adaptação e aplicação noutras áreas curriculares
disciplinares; criar na aula de português espaços de
oficina ativa, onde coexistam diferentes domínios
facilitando aprendizagens individuais e favorecedoras de sucesso. Fomentar o trabalho corporativo
entre professores de diferentes áreas, proporcio-
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