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Modalidade / Horas / Créditos 
Oficina, 50 horas (25 presenciais e 25 horas em trabalho 
autónomo), 2 créditos 
 
Público-alvo 
Professores dos grupos de recrutamento 200, 210, 220, 
300 e 310 
 
Formador(es) 
Manuel Vieira 
 
Calendários-horários / Local 
Turma A: Em calendário e horário a definir. 
 
Razões justificativas da acção: Problema / 
Necessidade de formação identificados  
Nos últimos anos, os professores de Português têm tido 
necessidade de intensificar o seu esforço de formação, 
em particular no domínio linguístico-gramatical. 
As razões para esta situação tiveram origem, numa 
primeira fase, na implementação do novo programa de 
Português do Ensino Secundário e, mais recentemente, 
na próxima entrada em vigor do Novo Programa de 
Português para o Ensino Básico (NPPEB). Tanto num 
caso como noutro, o ME desenvolveu um vasto 
programa de formação de professores como forma de 
dar a conhecer os programas e os novos conceitos de 
natureza didático-pedagógica que lhes estavam 
associados, bem assim como os linguísticos, mas a 
extensão e complexidade dos temas a abordar e, 
sobretudo, a total novidade que constituíam para a 
maioria, tornaram-na insuflciente. 
Este facto tem sido particularmente sentido com os 
professores do Ensino Básico que, apesar de terem 
recebido formação para o NPPEB, continuam a procurar 
formações particularmente dirigidas ao Conhecimento 
Explícito da Língua (CEL) e aos seus diversos planos. 
Nelas buscam não apenas a atualização dos conceitos 
trazidos pela recente revisão da TLEBS (agora, DT), 
mas sobretudo o treino e apropriação de novos 
procedimentos de natureza didático-pedagógica que 
conduzam a melhores aprendizagens e promovam o 
sucesso dos alunos. 
Centrando-se na competência do CEL e nos 
procedimentos didáticos que lhe estão associados, esta 
ação de formação pretende responder a essa 
necessidade de formação e contribuir, assim, para um 
ensino e uma aprendizagem mais eflcientes. 
 
Efeitos e produzir: Mudança de práticas, 
procedimentos ou materiais didácticos 
Pretende-se que os formandos: 
 
-  Conheçam os documentos de referência que estão na 
base dos programas de Português dos Ensino Básico e 
do Ensino Secundário. 

-  Reflitam sobre a competência do Conhecimento 
Explícito da Língua (CEL) e das vantagens da aula de 
gramática. 
- Relacionem a utilização do CEL com as demais 
competências linguísticas (oralidade, leitura e escrita). 
-  Reflitam sobre procedimentos didático-pedagógicos 
baseados na observação de dados, contrastação e 
conclusão como forma de construçäo do conhecimento. 
-  Atualizem os conhecimentos de índole científica e 
procedimentos de natureza didáctica e pedagógica. 
-  Reconheçam a importância da criação de materiais 
didácticos em conjunto.  
- Construam materiais didácticos para diferentes 
finalidades: construção de conhecimento, treino e 
avaliação. 
-  Construam materiais didácticos adequados às 
necessidades dos alunos numa perspectiva de 
diferenciação pedagógica. 
 
Conteúdos da acção 
 
Parte teórica (8 horas) 
1. Breve percurso: Nomenclatura gramatical (1967), 
TLEBS e DT (2008). 
2. DT e os conceitos linguísticos fundamentais dos 
diversos planos. 
2.1. A competência do Conhecimento Explícito da 
Língua e a transposição didática para a sala de aula. 
2.2 Explicitação teórica dos conceitos mais importantes 
do (1 ) plano da variação e mudança, (2) plano 
fonológico, (3) plano morfológico, (4) plano das classes 
de palavras, (5) plano sintático, (6) plano lexical e 
semântico, (7) plano discursivo e textual e (8) plano da 
representação gráfica e ortográfica. 
 
Parte prática (17 horas) 
Trabalho com: 
Planificação de actividades isoladas com CEL 
(laboratórios de língua) e/ou de sequências didáticas em 
que intervenham outras competências linguísticas. 
Construção de materiais CEL que respondam a 
necessidades de aprendizagem dos alunos: 
a) Construção do conhecimento;  
b) Treino; treino e avaliação;  
c) Construção do conhecimento, treino e avaliação. 
 
Metodologias 
1 . Num 1 ° momento proceder-se-á a uma reflexão 
teórica baseada num percurso entre a Nomenclatura 
gramatical de 1967 e o DT; 
2. Apresentação dos planos do DT em relação com a 
competência do CEL. Reflexão sobre os conceitos de 
conhecimento explícito da língua e funcionamento da 
língua. 
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3. Explicitação, por plano, dos conceitos mais relevantes 
para transposição didática (por exemplo, no plano 
sintático, o de complemento oblíquo) 
4. Reflexão sobre o ensino da gramática nos períodos 
de vigência dos programas imediatamente anteriores 
aos atualmente em vigor. A aula de gramática. 
5. A fase seguinte centra-se na construção de materiais 
(com recurso às TIC disponíveis e que sirvam melhor os 
propósitos didático-pedagógicos dos formandos). 
6. Análise descritiva e crítica dos materiais didácticos 
produzidos, das estratégias didácticas e pedagógicas 
concretizadas, e dos resultados obtidos com a sua 
aplicação na sala de aula (sempre que possível). 
7. Colocação dos trabalhos em dispositivo tecnológico 
que permita a partilha dos produtos elaborados (a 
moodle, por exemplo). 
 
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: a qualidade da 
participação no contexto dos objectivos a produzir 
(70%); qualidade do relatório de reflexão crítica 
individual (30%). Para cada critério de avaliação é 
definida uma escala qualitativa de 5 níveis e uma escala 
quantitativa, em percentagem, afecta a esses níveis.  
 
Para mais esclarecimentos sugere-se a consulta do 
Sistema de Avaliação de Pessoal Docente, ou o Artº 50º 
do Regulamento Interno do CFAE_Matosinhos, 
disponível no nosso sítio da Internet. 
 
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. 
 


