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Ficha da Acção

Designação Aquisição da escrita e da leitura: a consciência fonológica

Região de Educação    Área de Formação    A  B  C  D 

Classificação Formação Contínua    Modalidade Curso de Formação

Cód. Área C05   Descrição Didácticas Específicas - Português

Cód. Dest. 99   Descrição Professores dos Grupos 100 e 110

Dest. 50% 99   Descrição Professores dos Grupos 100 e 110

Reg. de acreditação (ant.) CCPFC/ACC-73767/13

Formadores

Formadores com certificado de registo
 Nome ANTÓNIO MANUEL PEREIRA MARQUES    

Componentes do programa    Nº de horas 25

Formadores sem certificado de registo

Duração
Nº Total de horas 25    Nº de Créditos 1

Anexo A

A preencher nas modalidade de Curso, Módulo, DSES e Seminário
Razões justificativas da acção e a sua inserção no plano de actividades da entidade proponente
Quem vive diariamente a escola reconhece a importância primordial da consciência fonológica como capacidade
cognitiva central para a aquisição da escrita e da leitura.
Esse reconhecimento é validado pela investigação realizada neste domínio e reconhecido também pela ênfase dada no
programa de Língua Portuguesa (Português) do Ensino Básico.
Acreditando na mais-valia do conhecimento/reflexão e debate sobre esta temática surge esta ação de formação que
procura desenvolver competências dos docentes neste domínio e promover a consciencialização da necessidade de
treinar explicitamente a consciência fonológica como propedêutica base para as crianças iniciarem, aprenderem e
desenvolverem as suas competências/mestria ao nível da leitura e da escrita.

Objectivos a atingir
•Consciencializar os docentes sobre a importância de trabalhar explicitamente a consciência fonológica na escola;
•Promover o sucesso escolar e prevenir o insucesso ao nível da leitura e da escrita;
•Reforçar e estimular a prática da Expressão Oral;
•Elaborar materiais específicos ao tema.

Conteúdos da acção
1-A Oralidade (9 horas)
?A necessidade da escola desenvolver a oracia com o objetivo de capacitar cada indivíduo a compreender, usar e de
refletir sobre os textos escritos, de modo a atingir os seus objetivos, a desenvolver os seus próprios conhecimentos e
potencialidades e a participar ativamente na sociedade;
?Expressão Oral / Comunicação Oral
?Exemplos de exercícios de Expressão e Comunicação Oral;
2-Consciência Fonológica (12 horas)
?O que é a consciência fonológica?
-consciência de palavra; consciência silábica; consciência intrassilábica; consciência fonémica;
?Breve abordagem ao Alfabeto Fonético Internacional;
?A dualidade entre a escrita e a oralidade;
?Exercícios de treino da consciência fonológica.
3-Ferramentas a analisar (4 horas)
?Breve abordagem e análise à estrutura do novo programa de Língua Portuguesa do Ensino Básico.
?Abordagem às Metas de Aprendizagem para Português;
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?Planificação de uma aula segundo o novo programa;
?Dicionário Terminológico.

Metodologias de realização da acção
As atividades a realizar neste Curso de Formação decorrem em sessões presenciais (25 horas e serão desenvolvidas
tendo em conta a articulação com os contextos e as vivências profissionais dos formandos.
Com este curso, pretende-se dar a conhecer informações, pistas de trabalho e ferramentas mobilizadoras de novas
formas de intervenção pedagógica articulando sistematicamente, as componentes prática e teórica.
A exploração dos conteúdos apontados, ao mesmo tempo que pretende ampliar os conhecimentos e experiências dos
formandos, visa incentivar e dar pistas para a realização e implementação de novas práticas e metodologias em
contexto de sala de aula, na área de Português.
Os conteúdos apresentados serão abordados de forma integrada ao longo das várias sessões de formação, podendo
dar-se maior ou menor ênfase a cada um deles em determinados momentos. Pretende-se que sejam entendidos como
componentes de um todo conducente a uma maior tomada de consciência e reflexão dos formandos sobre estes
aspetos importantes para o sucesso das aprendizagens das crianças na área de Português.
Privilegiar-se-á um ambiente de trabalho conducente à partilha e troca de experiências entre todos os participantes,
incentivando o trabalho colaborativo e promovendo e facilitando processos de hetero e autoformação, disponibilizando
recursos e materiais a que os formandos poderão aceder de modo autónomo (textos inspiradores, referências a outras
experiências, sites, etc).
Durante o Curso de Formação, os formandos deverão planificar uma aula onde trabalhem explicitamente a consciência
fonológica (no nível que entenderem), tendo em conta o novo programa de Língua Portuguesa do Ensino Básico e as
Metas de Aprendizagem, com exceção dos Educadores de Infância que apenas deverão elaborar um plano de aula
tendo em conta as Metas de Aprendizagem e as Orientações Curriculares estabelecidas, Lei-Quadro para a Educação
Pré-Escolar (Lei nº5/97).
Essas aulas deverão ter aplicação prática em contexto de sala de aula, sendo posteriormente elaborado relatório de
reflexão crítica.
O formador assumirá essencialmente o papel de promotor e facilitador da reflexão permanente e sistemática dos
participantes sobre as suas práticas. É dessa reflexão, do confronto entre diferentes formas de atuar e da análise das
práticas, que poderão emergir situações de aprendizagem mais significativas e galvanizadoras de mudanças
metodológicas.

Regime de avaliação dos formandos
A avaliação será contínua, individual e em grupo, privilegiando-se o desempenho, participação e assiduidade dos
formandos em cada uma das sessões efetuadas.
Os formandos serão ainda avaliados com base no trabalho prático realizado ao longo da ação, incluindo a elaboração
da unidade didática ou plano de aula e uma reflexão individual, dando conta da mais-valia desta ação para o seu
desenvolvimento profissional e melhoria das práticas.
A escala de avaliação é compreendida entre 1 a 10 valores, sendo que a aprovação no curso de formação dependerá
da obtenção de classificação igual ou superior a 5 valores e da frequência mínima de 2/3 do total de horas conjuntas
da ação. As percentagens nos itens de avaliação serão:
•30% - Participação; realização das tarefas nas sessões; assiduidade; pontualidade;
•50% - Trabalhos realizados na ação incluindo a Unidade didática ou plano de aula;
•20% - Reflexão crítica final de acordo com o documento orientador fornecido pelo formador
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