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Modalidade / Horas / Créditos 
Curso, 15 horas, 0,6 créditos 
 

Público-alvo 
Professores dos grupos de recrutamento 200, 210 e 220 
do 2º Ciclo e dos grupos 300, 310, 320, 330, 340 e 350 
do 3º Ciclo do Ensino Básico. 
 

Formador(es) 
A indicar 
 

Calendários-horários / Local 
Em calendário e horário a definir. 
 

Razões justificativas da ação:  
Problema / Necessidade de formação identificados 
- A implementação das Metas Curriculares para a 
disciplina de Português dos 2° e 3° ciclos do ensino 
básico; 
- A necessidade da sua articulação com os novos 
Programas de Português (NPP) do Ensino Básico; 
- A salvaguarda da manutenção do princípio da gestão 
horizontal das aprendizagens curriculares e do princípio 
da progressão; 
- O desenvolvimento de trabalho didático com manuais 
recentemente adotados; 
- A necessidade de adaptar práticas de planificação aos 
novos documentos orientadores. 
 

Efeitos e produzir: Mudança de práticas, 
procedimentos ou materiais didáticos 
- Conhecer as Metas Curriculares de Português para o 
ensino básico; 
- Atualizar-se cientifica, pedagógica e didaticamente; 
- Implementar hábitos de trabalho colaborativo; 
- Refletir sobre a importância das Metas Curriculares no 
processo pedagógico; 
- Promover a articulação das Metas Curriculares com os 
restantes documentos orientadores em vigor; 
- Produzir recursos, a nível de escola, para utilização no 
departamento, nas aulas de Português, de acordo com 
as metas e demais documentos orientadores. 
 
Conteúdos da ação 
 
I. Contextualização e princípios relevantes das Metas 
Curriculares/articulação com os programas em 
vigor/reflexão sobre as suas vantagens. 
 

II. Desenvolvimento/análise de modelos de planificações 
(anualização) integrando as Metas Curriculares. 
 

III. Operacionalização das Metas Curriculares: análise 
de atividades pedagógicas e desenvolvimento articulado 
das práticas pedagógicas no âmbito das competências 
específicas da disciplina. 
 

IV. Desenvolvimento de atividades pedagógicas 
adequadas às Metas Curriculares e demais documentos 
orientadores. 
 

 

Metodologias 
Esta formação tem um cariz teórico/prático, centrando-
se numa constante articulação entre os pressupostos 
teóricos e os documentos em apreciação e o 
desenvolvimento/análise de materiais didáticos 
propostos pelos manuais adotados e os facultados pela 
DGE, entre outros, implicando os formandos de um 
modo ativo e reflexivo no seu processo formativo. 
 
Avaliação 
A avaliação dos formandos docentes nas ações 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 objetivos a produzir e a 
qualidade do trabalho individual final.  
 

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 ação 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. 
 


