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Tema:  
Programa de Português e Metas curriculares: práticas letivas e 
avaliação  nos 1.º, 2 e º CEB  

Duração (n.º horas)  
Creditação 

15   
0, 6 créditos 

 

Formador(a)  

Nome: Paula Cristina Ferreira 
 

Síntese curricular: 
Professora adjunta convidada na ESECS-IPL, formadora de Português / Língua 
Portuguesa e na área das dificuldades específicas de aprendizagem (dislexia); 
doutorada em Ciências da Linguagem, com especialização em Linguística Aplicada 
e tem pós-graduação em educação especial; professora classificadora de exames 
nacionais de Português B e coordenadora de uma oficina de escrita; autora de 
várias publicações, com destaque para a reformulação de texto e fichas de 
terminologia linguística.  

 

Descrição  

Sinopse:   
Esta ação proporcionará aos professores dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico o 
contacto com o Novo Programa de Português, com o Acordo Ortográfico e com as 
Metas Curriculares, propiciando a atualização da sua prática letiva à luz desses 
documentos-base. 

Conteúdos e temáticas  a abordar: 
- Programa de Português do Ensino Básico: princípios da transversalidade e da 
progressão. 
- Competências específicas num percurso pedagógico/ sequência didática: 
(a)Compreensão/ Expressão Oral  - O oral refletido (com recurso ao plano-guia); (b) 
Leitura – da decifração à compreensão (literal/inferencial); (c) Escrita – da 
competência gráfica à competência textual, com recurso às três fases: o plano, o 
texto e a revisão; (d) Conhecimento Explícito da Língua/gramática – o laboratório 
gramatical e a importância da consciência metalinguística. 

- Relação entre o Novo Programa de Português do Ensino Básico e as Metas 
Curriculares. 

- Acordo Ortográfico. 
- Avaliação formativa (análise crítica de grelhas de registo) e as Metas curriculares.  

Metodologia e estratégias:  
- Metodologia ativa e participativa, em que os trabalhos (realizados em pequeno 
grupo) estarão associados a uma componente teórica. 
- Valorização do debate e da partilha de experiências e de estratégias a aplicar como 

resultado da formação.  

Para além da exposição de cariz teórico-prática presencial de 12 horas, os 
formandos em 3 horas farão a apresentação do trabalho desenvolvido. 
Avaliação:  

assiduidade e pontualidade; 

participação e envolvimento nas tarefas;  
reflexão crítica individual. 
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