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Modalidade / Horas / Créditos 
Oficina, 50 horas (25 presenciais e 25 em trabalho 
autónomo), 2 créditos 

 
Público-alvo 
Professores dos grupos de recrutamento 110. 

 
Formador(es) 
A indicar de entre os que integram a Bolsa de 
Formadores Internos 

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

 
Razões justificativas da acção:  
Problema / Necessidade de formação identificados 
É assentimento geral que a consolidação e formalização 
da aprendizagem da literacia, visando o domínio da 
língua materna, se processam no 1.º ciclo. Contrariando 
este desígnio, a hierarquia educativa está na posse de 
indicadores desfavoráveis, relativos aos níveis de 
literacia da população portuguesa deste nível de ensino, 
que revelam valores significativamente inferiores à 
média europeia. 
Afigura-se-nos que a inversão desta realidade passará 
pela difusão de estratégias de aprendizagem que 
permitam a renovação das práticas docentes do ensino 
da língua, salvaguardando a intencionalidade e 
idoneidade pedagógicas. Visto que estamos na posse 
de competências, adquiridas na formação no âmbito do 
Programa Nacional de Ensino do Português, que nos 
permitem promover actividades inovadoras e 
cientificamente validadas, propomos a consecução 
desta acção. 
Aduziríamos a esta justificação o facto de urgir a 
promoção de formação específica para docentes do 
novo Programa de Português do 1.º Ciclo. 
 
Efeitos e produzir: Mudança de práticas, 
procedimentos ou materiais didácticos 
Para além do propósito nuclear, que é a renovação das 
práticas docentes no domínio da língua e consequente 
melhoria dos níveis de literacia dos alunos do 1.º ciclo, 
pretendemos que os formandos se apropriem dos 
seguintes objectivos: 
 
1. Distinguir os conceitos de ‘prontidão para a leitura’ e 
de ‘literacia emergente’ e entender as mudanças 
teóricas que levaram ao aparecimento deste último 
conceito. 
2. Distinguir domínios de desenvolvimento linguístico no 
1.º ciclo e conhecer momentos, estratégias, recursos e 
percursos pedagógicos para os promover.  

3. Compreender o conceito de consciência linguística; 
distinguir os seus diferentes níveis e reconhecer a 
importância da sua promoção no 1º ciclo. 
4. Compreender a centralidade do processo de 
identificação das palavras escritas na leitura e 
compreender os princípios da actuação pedagógica 
para iniciar os alunos no processo de identificação das 
palavras escritas. 
5. Reconhecer a importância do léxico para a 
apropriação da linguagem e conhecimento do mundo. 
6. Conhecer diferentes estratégias de leitura que se 
espera que os alunos apliquem no final do 1º ciclo e 
compreender a necessidade e o procedimento de 
ensino explícito dessas mesmas estratégias. 
7. Reconhecer o desenvolvimento da capacidade de 
escrita consciente e auto-monitorizada como a 
finalidade de ensino de escrita. 
8. Compreender o conceito de conhecimento explícito e 
o modo de apresentação no Novo Programa e conhecer 
metodologias para a sua promoção em sala de aula do 
1.º ciclo. 
9. Conhecer processos e conceitos de avaliação das 
aprendizagens linguísticas. 
10. Desenvolver conhecimento para construir materiais 
didácticos adequados à implementação de novas 
práticas pedagógicas. 
 
Por fim, espera-se que o referencial para o 
desenvolvimento deste conhecimento seja o conteúdo 
do Novo Programa de Português.  
 
Conteúdos da acção 
- A aprendizagem inicial da leitura e da escrita: a 
emergência da literacia.  
- Desenvolvimento do conhecimento linguístico: 
Promoção do Desenvolvimento da Linguagem no 
Primeiro Ciclo; 
- Desenvolvimento da consciência linguística e a 
aprendizagem (inicial) da leitura e da escrita; 
- O desenvolvimento da consciência fonológica e o 
ensino da decifração (o ensino da identificação de 
palavras escritas);  
- A importância do ensino explícito do léxico na 
compreensão da leitura e na produção textual; 
- O ensino de estratégias de compreensão e de 
interpretação textuais; 
- O ensino de estratégias de escritas de textos; 
- O ensino da leitura e escrita de textos; 
- O ensino do conhecimento explícito da língua; 
- Avaliação da leitura e da escrita. Apresentação de 
trabalhos e Avaliação da acção. 
 
Metodologias 
A oficina será desenvolvida de acordo com a 
metodologia de investigação-reflexão-acção. O trabalho 
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será apoiado em mudanças de práticas que visem a (re) 
construção de práticas curriculares no desempenho 
profissional do docente. A oficina propiciará um espaço 
de construção, de discussão, reflexão e troca de 
experiências no processo educativo. 
As sessões de formação abrangerão duas 
componentes. Uma de cariz teórico e outra de natureza 
vincadamente prática, desenvolvida pelos formandos 
em contexto de sala de aula, onde experienciarão os 
conceitos adquiridos nas respectivas sessões 
presenciais.  No decorrer das mesmas, serão abertos 
espaços para análise dos conteúdos do Novo Programa 
de Português para o 1.º CEB, para a construção de 
materiais e/ou procedimentos com vista à aplicação em 
contexto de sala de aula.  
 
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. 
 


