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Acções de Formação c/despacho > Imprimir (id #83666)

Ficha da Acção

Designação A Nova Terminologia Linguística para o Ensino Básico e Secundário: Atualização e Tratamento em

Sala de Aula

Região de Educação    Área de Formação    A  B  C  D 

Classificação Formação Contínua    Modalidade Curso de Formação

Cód. Área A46   Descrição Português/Língua Portuguesa,

Cód. Dest. 99   Descrição Professores do 1º ciclo do Ensino Básico, Professores dos grupos 200, 210 e 220 do

2º ciclo do Ensino Básico e Professores do grupo 300 do 3º ciclo do Ensino Básico

Dest. 50%   Descrição

Reg. de acreditação (ant.)

Formadores

Formadores com certificado de registo

 Nome SÓNIA VANESSA SANTOS ALVES    

 

Formadores sem certificado de registo

Duração

Nº Total de horas 15    Nº de Créditos 0.6

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

O Conhecimento Explícito da Língua, competência simultaneamente autónoma e transversal da disciplina de

Português, assenta numa progressiva consciencialização e sistematização do conhecimento linguístico implícito e é

pré-condição de sucesso na aprendizagem da leitura, da escrita e dos géneros públicos e formais do oral (cf. Sim-

Sim, I. et al. (1997). A Língua Materna na Educação Básica. Lisboa: ME-DEB). O efetivo desenvolvimento desta

competência exige que os alunos contactem com uma mesma metalinguagem, precisa e adequada às

necessidades de descrição e análise de categorias e processos gramaticais, ao longo de todo o seu percurso

escolar, sendo fundamental que todo o sistema de ensino leve a cabo um processo de homogeneização que dê

estabilidade, segurança e rigor às aprendizagens dos alunos.

A implementação do novo Programa de Português do Ensino Básico (2009) constitui um momento ideal para se

concretizar essa homogeneização, na medida em que implicará a atualização dos docentes de Português no que

respeita ao domínio da Terminologia Linguística para os Ensinos Básicos e Secundário (TLEBS), que, regulada por

um conjunto de documentos legais (Portaria nº 1488/2004, de 24 de Dezembro; Circular nº3/2005; Errata de

07/10/05; Portaria nº 1147/2005, de 8 de Novembro; Circular nº 14/2005 e Circular nº 17/2006), revoga a

Nomenclatura Gramatical Portuguesa de 1967 e impõe aos professores um período de estudo, reflexão e

atualização, de modo a que se apropriem das novas orientações científ icas quanto ao ensino da gramática do

português que este documento materializa.

Este Curso de Formação pretende proporcionar momentos de investigação e reflexão pessoal e profissional num

momento em que está em causa, no ensino do Português, não só a introdução de uma nova terminologia, mas

também a necessária adoção de novas metodologias, e visa a atualização e o aperfeiçoamento científ ico no âmbito

do trabalho de desenvolvimento da competência de Conhecimento Explícito da Língua / domínio da Gramática em

sala de aula, orientando-se para a inovação na abordagem da gramática do português e no recurso a materiais

pedagógicos diversif icados.

Objectivos a atingir
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Processo

Data de recepção 24-04-2013    Nº processo 79061    Registo de acreditação CCPFC/ACC-74454/13

Data do despacho 14-05-2013    Nº oficio 3374    Data de validade 14-05-2016

Estado do Processo C/ Despacho - Acreditado

•Conhecer as alterações introduzidas pela Terminologia Linguística para os Ensinos Básico e Secundário e

compreender o suporte teórico que justif ica essas alterações;

•Manipular termos e definições e hierarquização constantes da Terminologia Linguística para os Ensinos Básico e

Secundário específ icos ao ciclo de ensino lecionado;

•Adquirir e desenvolver competências e instrumentos de análise linguística;

•Relacionar os saberes de ordem teórica com a sua aplicação às práticas pedagógicas;

Conteúdos da acção

1. O Dicionário Terminológico – domínios e principais inovações:

1.1. Língua, comunidade linguística, variação e mudança 

1.2. Linguística descritiva 

1.2.1.Fonética e Fonologia 

1.2.2.Morfologia

1.2.3.Classes de palavras

1.2.4.Sintaxe

1.2.5.Lexicologia 

1.2.6.Semântica

1.3. Análise do Discurso, Retórica, Pragmática e Linguística Textual

(12 horas)

2. A competência de Conhecimento Explícito da Língua no Programa de Português do Ensino Básico: 

2.1. Conceção programática da competência;

2.2. Descritores de desempenho e conteúdos a trabalhar;

2.3. Princípios didáticos do desenvolvimento da competência em sala de aula.

(3 horas)

Metodologias de realização da acção

•Apresentação da Terminologia Linguística para os Ensinos Básico e Secundário e seu enquadramento científ ico

pedagógico.

•Identif icação de conteúdos a explicitar em cada nível de ensino.

•Abordagem dos termos/conceitos que apresentam mais inovações no âmbito do Dicionário Terminológico.

•Análise da conceção da competência de Conhecimento Explícito da Língua no Programa de Português do Ensino

Básico.

•Análise da conceção do domínio da Gramática nas Metas Curriculares de Português.

•Abordagem de princípios didáticos do trabalho de desenvolvimento da competência de Conhecimento Explícito da

Língua / domínio da Gramática em sala de aula.

Regime de avaliação dos formandos

Escala de avaliação de 1 a 10 valores, de acordo com a Carta Circular CCPFC-3/2007. A aprovação no curso

dependerá da obtenção de classif icação igual ou superior a 5 valores e da frequência mínima de 2/3 do total de

horas da ação.

Avaliação contínua baseada nos dois itens gerais: 

- 40% (assiduidade, pontualidade, participação e realização das tarefas propostas);

- 60% (reflexão crítica/memória f inal, trabalho(s) e/ou prova de conhecimentos).




