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Didática do português

Didática do português estratégias promotoras de sucesso
CONTEÚDOS

Nesta oficina de formação, pretende-se, nos
diferentes domínios, ler e analisar forma crítica,
de modo a 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 de sucesso.
O objetivo final será dotar cada aluno de um
desempenho linguístico fecundo, capaz de o
conectar com o mundo de forma procedente e
próspera, dominando o conhecimento efetivo e
eficaz da língua e cultura portuguesas. Pretendese, também, valorizar as aprendizagens
colaborativas, aliando as aprendizagens formais
ao lúdico.
Paralelamente, esta formação tentará
refletir sobre a problemática da avaliação do
oral, divulgando e experimentando situações
que, através do princípio da progressão, criem
nos alunos uma atitude de auto e
heteromonitorização
do
desempenho,
implicando-os enquanto verdadeiros motores
auto geradores do processo de ensino/
aprendizagem.

 Leitura e reflexão sobre o Programa e Metas em vigor. Analisar criticamente os
diferentes domínios, analisar recursos existentes, avaliar a eficácia dos mesmos.
 Produção de materiais didáticos: - Filmes, exposição oral, simulação de debates,
análise de situações comunicativas em diferentes contextos; exercícios de
gramática; discussão de guiões de leitura para a abordagem de obras de leitura
obrigatória; apresentação de propostas metodológicas de leitura; dinamização de
oficinas de escrita;
 Avaliação Formativa.
 Reflexão sobre a prática pedagógica.
 Desenvolver estratégias para a aquisição, interiorização e automatização dos
processos que permitem a decodificação do texto escrito, com vista a uma leitura
individual fluente.
 Criar estratégias de monitorização, de formas variadas e regulares, a compreensão
e a produção de textos orais e escritos.
 Elaborar propostas que permitam aos alunos construir um progressivo domínio do
funcionamento da língua, na oralidade e na escrita, através da capacidade de
reflexão sobre as suas regularidades, de modo a ganhar autonomia no uso dos
códigos da mesma.
 Operacionalizar a abordagem aos diferentes conteúdos que integram as Metas
Curriculares de Português Ensino Básico

OBJETIVOS
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.
Os formandos deverão:
 Conhecer em pleno o programa e metas curriculares em vigor, dos diferentes
domínios;
 Aplicar, na sala de aula, trabalhos inovadores;
 Avaliar e refletir sobre o desempenho dos discentes nos diferentes domínios;
 Compreender e dinamizar oficinas de escrita;
 Construir recursos de apoio ao ensino e aprendizagem da gramática;
 Construir percursos de leitura;
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 Desenvolver estratégias de desenvolvimento da competência oral;
 Criar percursos pedagógicos lúdico-didáticos;
Com esta Oficina pretende-se alterar metodologias
no processo ensino/aprendizagem do português,
melhorando o desempenho dos alunos, favorecendo
a adoção de estratégias de inclusão e
processos de individualização de aprendizagens
e promoção da autonomia do aluno.
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