Plano de Formação 2018/2021

Curso n.º 10_PROForma_18/21

A escrita no Contexto do Programa e Metas Curriculares
de Português do Ensino Básico
(DREAçores/AAFCM/055/2015)

Cronograma /Caracterização
N.º de horas: 25
Unidades de Crédito: 1 unidade (com os efeitos previstos no n.º 2 do artigo 31.º do EDRAA)
Formadores: Mestre Maria do Carmo de la Cerda Gomes
Público: Docentes dos níveis 110, 200, 210, 220 e 300
Horário: A indicar
Local: Faial
Condições de frequência e de aprovação:
1. É obrigatória a frequência de, pelo menos, 22,5 horas de formação. (n.º 2 do artigo 230.º do EPDRAA)
2. A certificação da ação está condicionada à obtenção de aproveitamento no curso.

Programa abreviado:
Data

Horário

08 a 12
julho

A indicar

Programa (abreviado)

•
•

As abordagens à escrita.
Tipologia textual/processos de escrita.

N.º de Horas

25
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Curso n.º 10_PROForma_18/21

A Escrita no Contexto do Programa e Metas Curriculares
de Português do Ensino Básico

Programa

(Modalidades de Curso e Módulo, no âmbito do previsto nos artigos 224.º e 236.º do EPDRAA)

1. Caracterização da Ação de Formação
Modalidade:
Curso de Formação
Área de Formação:
Ciências da Especialidade/Prática, investigação e didática na docência
Designação:
A escrita no contexto do Programa e Metas Curriculares de Português do Ensino Básico
Duração:
25 horas
Destinatários:
Docentes dos grupos 110, 200, 210, 220 e 300
Condições de Frequência:
É obrigatório a frequência de, pelo menos, 22,5 horas presenciais de formação (n.º 2 do artigo 230.º do
EPDRAA).
A certificação da ação está condicionada à obtenção de aproveitamento no curso.
Formador Responsável:
Maria do Carmo de la Cerda Gomes

2. Razões Justificativas da Ação e sua Inserção no Plano de Atividades da Entidade Proponente
O interesse da investigação em torno da composição escrita tem conhecido, nas últimas décadas, um
incremento significativo, decorrente, em parte, da tomada de consciência de uma situação de crise no domínio
escritural por parte dos alunos (Camps, 2011) e da deficiente preparação dos professores para intervirem
ativamente nesta questão (Carvalho, 2001).
O facto tem determinado medidas governamentais no sentido de alterar programas e práticas de ensino a nível
do Português. Um dos exemplos mais significativos disso, no passado recente, foi a publicação da Portaria n.º
266/2011, de 14 de setembro, que impôs a entrada em vigor no país dos novos programas de Português para o
Ensino Básico (PPEB), homologados em 31 de março de 2009, e do Despacho n.º 5306/2012 de 3 de agosto
que procede à homologação das Metas Curriculares do Ensino Básico.
Este espaço de formação pretende assumir um caráter de reflexão sobre as práticas metodológicas dos
docentes ao nível da escrita e, ao mesmo tempo, proporcionar práticas de escritas perspetivadas num
continuum, adequadas aos diferentes níveis de ensino do ensino básico.

3. Objetivos a Atingir no Final da Formação






Conhecer as diferentes abordagens à escrita.
Apreender as orientações programáticas para o ensino aprendizagem da escrita no Programa e Metas
Curriculares de Português do Ensino Básico.
Conhecer um conjunto de orientações teórico-práticas que funcionem como suporte da elaboração de
instrumentos de avaliação no domínio da escrita.
Planificar atividades de escrita processual em função do tipo de texto.
Desenvolver capacidades de reflexão sobre as práticas educativas.

4. Conteúdos Programáticos (discriminando, na medida do possível, o número de horas de formação relativo a cada componente)



As abordagens à escrita.
Tipologia textual/processos de escrita.

5. Metodologias de Realização da Ação (discriminar, na medida do possível, a tipologia das aulas a ministrar: teóricas,
teórico/práticas, práticas)

Sessões expositivas, sem prejuízo da troca de impressões decorrente das intervenções espontânea dos
formandos, e teórico-práticas, com recurso ao trabalho em pequenos grupos, centrado nos diferentes objetivos
e descritores de desempenho do domínio da escrita.

6. Avaliação dos Formandos (em cumprimento do artigo 228.º e do n.º2 do artigo 230.º do EPDRAA)
Os formandos serão avaliados pela participação, assiduidade e pontualidade nas sessões. A avaliação formativa
decorrerá como parte integrante da prática pedagógica do curso de formação. A avaliação sumativa
compreenderá a elaboração de um trabalho prático relativo a uma experiência educativa no domínio da escrita.
Critérios de avaliação
1) Participação em contexto de formação (40%):
Pertinência das intervenções.
Fundamentação das intervenções.
2) Trabalho prático (60%): trabalho escrito que reflita o quadro teórico onde se contextualiza a
experiência educativa e a operacionalização de uma atividade de escrita (objetivos, conteúdos, descritores de
desempenho, estratégias/atividades, recursos, formas de avaliação) e a reflexão sobre o trabalho.
Adequação e pertinência das propostas.
Organização da informação.
Clareza e correção científica e pedagógica.
Clareza da metodologia apresentada.
Qualidade pedagógica do material didático.
Recontextualização e reformulação.
A avaliação final será mencionada na escala de 1 a 5 (0-29: 1; 30-49: 2; 50-74: 3; 75-84: 4; 85-100: 5).
Notação: Aprovado/Não aprovado.
Sem prejuízo do anteriormente referido, os formandos serão esclarecidos, no início da ação, sobre os critérios
segundo os quais serão avaliados.

7. Modelo de Avaliação da Ação (em cumprimento do artigo 227.º do EPDRAA)
A ação de formação será avaliada pelos formandos, pelo formador e pela entidade de modo a permitir a análise
da sua adequação aos objetivos previamente definidos e da sua utilidade na formação contínua do docente.
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