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Modalidade / Horas / Créditos 
Oficina, 30 horas (15 presenciais e 15 em trabalho 
autónomo, 1,2 créditos 
 

Público-alvo 
Professores do EB – 1º Ciclo (Grupo de recrutamento 
110) 
 

Formador(es) 
A indicar 
 

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

Razões justificativas da ação:  
Problema / Necessidade de formação identificados 
O Despacho n.° 17169/2011 de 23 de dezembro, anula 
o Currículo Nacional do Ensino Básico - Competências 
Essenciais e em sua substituição é consignado o 
Despacho n.° 530612012, de 18 de abril, pelo qual o 
desenvolvimento do ensino será orientado por Metas 
Curriculares. As Metas Curriculares vêm clarificar e 
definir os conhecimentos e as capacidades a adquirir 
pelos alunos, destacando o que nos programas, deve 
ser objeto de ensino, tornando-se assim um documento 
de referência para o ensino, para a aprendizagem e 
para a sua avaliação interna e externa. 
Dado que a implementação das Metas Curriculares é 
obrigatória é pertinente que os professores tenham 
acesso a formação nesta área para assim se 
familiarizarem e melhorarem o seu desempenho, 
contribuindo assim para um maior êxito escolar. 
 

Efeitos e produzir: Mudança de práticas, 
procedimentos ou materiais didáticos 
• Melhorar as práticas pedagógicas e das 
aprendizagens, de modo a favorecer nos alunos o 
desenvolvimento de competências comunicativas 
essenciais na disciplina de português; 
• Incorporar nas suas práticas os avanços 
metodológicos que a didática da língua tem conhecido; 
• Refletir sobre as práticas desenvolvidas; 
• Elaborar materiais. 
 

Conteúdos da ação 
 

I. Metas Curriculares do EB - 1.° Ciclo – Apresentação 
Princípios; características; função; princípio da 
Progressão; Competências específicas. 
 

II. Domínio Oralidade 
Objetivos; descritores de desempenho; atividades. 
 

III. Domínio da Leitura e Escrita 
Objetivos; descritores de desempenho; atividades. 
 

IV. Domínio da Gramática 
Objetivos; descritores de desempenho; atividades. 
 

V. Domínio da Educação literária 
Objetivos; descritores de desempenho; lista de obras e 
obras; atividades. 
 

Metodologias 
As sessões presenciais são teórico/práticas, 
correspondendo a espaços de fundamentação 
pedagógico-didática nos diferentes domínios da língua e 
apresentação/seleção e elaboração de materiais 
didáticos, que serão levados à prática em contexto de 
sala de aula.  
O trabalho autónomo incide na concretização em 
contexto de sala de aula das atividades e materiais 
elaborados, complementada com reflexão, tendo em 
conta os resultados da observação/avaliação das 
aprendizagens, procurando identificar fatores que as 
poderão ter promovido/dificultado e apresentando 
propostas de melhoramento/desenvolvimento de novas 
atividades. 
 

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 relatório de reflexão crítica.  
 

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. 
 


