
Cronograma (Provisório) 

OFICINA DE FORMAÇÃO 

 Didática da expressão escrita 

em língua materna: 3.º ciclo 

do ensino básico e secundário 

Destinatários:  Professores dos Grupos 200, 

210, 220 e 300 

Formador: 
Adriano Fernando da Silva Basto 

Organização 

Centro de Formação de Associação de Escolas de Amarante e Baião – 

Sede Esc. Sec. de Amarante Av. General Vitorino Laranjeira, nº 592 – 4600

-018 AMARANTE  
Telef. 255410190 – Fax 255432149. 

e-mail: cfamarantebaiao@gmail.com 
Skype: cfaeab 
Web:  http://www.cf-ab.com/ 
Facebook: Centro de Formação de Associação de Escolas de Amarante e 

Baião - Cfaeab 

Inscrições até ao dia 27 de setem-

bro de 2019, em  

https://forms.gle/xkmriLvxCwo9Ji8JA 

Acreditação 

A Oficina de formação “Didática da expressão 

escrita em língua materna: 3.º ciclo do ensi-

no básico e secundário“, 15horas presenciais 

mais 15horas de trabalho autónomo, foi acre-

ditada, na modalidade de Oficina de Forma-

ção, pelo CCPFC ao abrigo do RJFC, com o n.º 

de registo  CCPFC/ACC– 91416/17  

Local 

Escola Básica e Secundária de 

Vale de Ovil 

N.º 

Sessões 
Data Horário 

N.º de 

Horas 

1 08/10/2019 17.45-20.45 3 

2 15/10/2019 17.45-20.45 3 

3 22/10/2019 17.45-20.45 3 

4 05/11/2019 17.45-20.45 3 

5 12/11/2019 17.45-20.45 3 

15h Total de horas 

Efeitos para progressão 

 

Para os efeitos previstos no n.º1 do artigo 8.º, do Regime Jurídi-

co da Formação Contínua de Professores, a presente ação rele-

va para efeitos de progressão em carreira de Professores dos 

Grupos 200, 210, 220 e 300.  

Para efeitos de aplicação do artigo  9.º do Regime Jurídico da 

Formação Continua de Professores (dimensão científica e peda-

gógica), a presente ação releva para a progressão em carreira de 

Professores dos Grupos 200, 210, 220 e 300 . 

O horário será ajustado após  seleção dos forman-

dos, de forma a não prejudicar ninguém. 



 

Efeitos a produzir: Mudança de práticas, proce-

dimentos ou materiais didácticos 

 

Atualizar os conhecimentos e as competências 

científico-pedagógicas dos docentes na área da 

didática da expressão escrita em língua materna. 

Compreender a abordagem por competências e 

objetivos de aprendizagem associados à expres-

são escrita. 

Contribuir para uma efetiva melhoria dos de-

sempenhos profissionais (dimensão pedagógico-

didática) dos professores e do processo de 

aprendizagem com vista à promoção do sucesso 

escolar de todos os alunos, apoiado em práticas 

de diferenciação pedagógica. 

.  

Objetivos da ação Conteúdos da ação 

 

Conteúdos da acção 

1. Didática da expressão escrita 

1.1. Competências e objetivos de aprendizagem 

1.2. Processos cognitivos 

1.3. Enfoques didáticos (enfoque gramatical, enfo-

que comunicativo, enfoque centrado no processo, 

enfoque centrado no conteúdo) 

2. Aprender a escrever textos de diferentes géneros 

2.1. Objetivos definidos nos documentos de refe-

rência para o ensino 

2.2. Conceitos de “género textual” 

2.3. Géneros escolares como objeto de aprendiza-

gem 

3. Escrever para preparar para intervenções orais 

4. Escrever para desenvolver a compreensão de tex-

to 

5. Escrever para organizar e divulgar conhecimento 

e aprendizagens 

6. Escrever para intervir em sociedade 

7. Avaliação da competência da escrita 

 

 

         Regime de avaliação dos formandos 
         do CFAE de Amarante e Baião.  
 
É necessária a frequência de, pelo menos, 2/3 das 

sessões previstas. Em cada sessão, serão passadas 

folhas de presença, para assinatura dos inscritos.  

A avaliação dos formandos será realizada em obedi-

ência ao disposto no Regime Jurídico da Formação 

Contínua tendo em conta: 

Avaliação dos formandos 

A avaliação será expressa numa escala de 1 a 10, a que 

corresponde a menção qualitativa de:  

  
PARTICIPAÇÃO 
(2 VALORES) 

  
Rigor das interven-

ções 

  
Envolvimento nas 

tarefas 

1 Valor 1 Valor 

  
TRABALHO  

AUTÓNOMO 
(4 VALORES) 

Qualidade das refle-

xões ou materiais 

produzidos 

Aplicação dos mate-

riais em contexto 

educativo 

2 Valores 2 Valores 

 

TRABALHO FINAL 

INDIVIDUAL (Sob 

forma de relatório ou 

portefólio) 
(4 VALORES) 

  
Estrutura 

  

Rigor 

científico 

e peda 
gógico 

  
Reflexão do 

impacto 

1 Valor 1,5 Valores 1,5 Valores 


