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Modalidade / Horas 
Oficina, 50 horas (25 presenciais e 25 em trabalho 
autónomo) 
 
Público-alvo 
Professores dos grupos de recrutamento 220 e 330 
 
Formador(es) 
Ana Cristina Neves e Isabel Neto 
 
Calendários-horários / Local 
Turma A: Junho - 16, 23  Julho - 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 
das 18.45-20.45h e 30 das 18.45-21.45h (As sessões 
em falta serão marcadas por acordo entre formador e 
formandos).  Prazo limite de inscrição - 29 de Abril. 
Local - EB - 2,3 Leça da Palmeira - Sala a indicar. 
 
Razões justificativas da acção: Problema / 
Necessidade de formação identificadoa 
Esta acção, essencialmente prática, visa proporcionar 
aos professores de Língua Inglesa a oportunidade de 
reflexão individual e em grupo sobre aspectos do 
processo de ensino-aprendizagem da Língua Inglesa, 
como segunda Língua, na procura de perspectivas e 
soluções para as dificuldades mais comuns, usando as 
TIC no contexto de trabalho como ferramenta de 
motivação e de suporte. 
 
Efeitos a produzir: Mudança de práticas, 
procedimentos ou materiais didácticos 
- Analisar os problemas mais prementes no ensino do 
Inglês como segunda língua, partindo de uma reflexão 
teórica, para a abordagem de problemas concretos e 
possíveis soluções.  
- Abrir perspectivas para novas experiências e produção 
de materiais didácticos. 
 
Conteúdos da acção 
A - Second Language Acquisition Methods. 
B - Communicative Competence.Task-based Learning. 
C - Receptive Skills (Reading/ Listening) – possible 
ways of dealing with them. 
D - Productive Skills (Speaking/ Writing) - a matter of 
motivation and hard work. 
E - Teaching/ Learning Vocabulary. 
F - Teaching/ Learning Grammar. 
G - Drama and Role-play.  
H - The Internet- a (not) so secret Aladin Cave. 
I -  Exploring your computer a little further: classroom 
presentations; Hot Potatoes; Moodle. 
J - Presentation Projects & Assessment. 
 
Metodologias 
Identificação prévia das necessidades de formação 
tanto através da experiência das formadoras, como na 
fase de Icebreaking, em que os formandos podem 
apontar áreas que considere pertinentes para ser 
abordadas na acção. 

Abordagem prática e interactiva que permita 
simultaneamente desenvolver o trabalho inter-pares, 
tanto na apresentação de problemas/ sugestões, como 
na procura activa de soluções para os mesmos, com a 
supervisão e abordagem colaborativa das formadoras. 
O trabalho presencial conjunto permitirá uma reflexão e 
desenvolvimento de trabalho prático, em grupo. Como 
as sessões são semanais, tal permitirá aos formandos, 
desenvolver, no período entre sessões e testar no 
contexto sala de aula, as propostas apresentadas na 
acção, assim como os materiais aí produzidos. Durante 
as sessões presenciais, os formandos deverão dar 
conta das suas experiências e resultados práticos dos 
materiais/ conceitos trabalhados na acção.  
 
Avaliação 
A avaliação dos formandos docentes nas acções de 
formação do CFAE_Matosinhos - Centro de Formação 
de Associação das Escolas de Matosinhos, é contínua, 
participada por todos os intervenientes. Os critérios de 
avaliação a utilizar são: assiduidade; qualidade da 
participação no contexto dos objectivos / efeitos a 
produzir; qualidade do trabalho individual, relatório de 
reflexão crítica ou relatórios de progresso. Para cada 
critério de avaliação é definida uma escala qualitativa de 
5 níveis e uma escala quantitativa, em percentagem, 
afecta a esses níveis. A média dos resultados obtidos 
nos três critérios de avaliação constitui o valor médio de 
desempenho que é depois traduzido numa classificação 
quantitativa final. 
A avaliação da acção é feita através do preenchimento, 
pelo formando, de um documento que lhe é fornecido no 
primeiro dia. Elaboração de um relatório detalhado 
referente ao tratamento dos dados recolhidos. 
 
Inscrições online  (a partir de 14 de Abril) 
http://www.cfaematosinhos.eu/candidatura.htm  
(Preenchimento do boletim online e envio directo via correio 
electrónico. Esta funcionalidade está disponível para os 
utilizadores em computadores com um gestor de correio activo, 
do tipo Outlook ou Outlook Express). 
 
Transferir boletim de candidatura  (a partir de 14 de Abril) 
http://www.cfaematosinhos.eu/boletimcandidatura.doc 
(Transferência do boletim de candidatura, em formato .doc de 
MS Word, versão 97-2003, preenchimento e envio anexo a 
uma mensagem para cfaematosinhos@mail.telepac.pt ). 


