
 
 
 

NOTA: 
 

Após a seleção os formandos 
selecionados serão contactados 

por e-mail ou sms. 
Devem efetuar o pagamento por cheque 

ou transferência bancária (envio de 
comprovativo por correio, fax ou email) 
no prazo de 72 horas, após receberem a 

confirmação da seleção. 
 

Caso não efetuem o pagamento a vaga 
será atribuída a outro formando. 

 
 
 
 
 

Envie a sua inscrição para: 
 

SEPLEU 
SEDE NACIONAL 

Av. de Paris, n.º 4 - 3º Esq. 
1000 - 228 LISBOA 

 
Tel.: 21 843 89 00 Fax: 21 843 89 09 

 
E-mail: centroformacao@sepleu.pt 

 
ou inscreva-se on-line em 
http://www.sepleu.pt/ 
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Gramática e Ensino do Português 
 1º CEB 

Registo de acreditação: CCPFC/ACC-101824/18 

Destinatários: Professores do 1º Ciclo (grupo 110) 

Modalidade: Curso de formação 

Formadores: Filomena Viegas e Luís Filipe Redes 

N.º de horas de formação: 25 horas (15  horas 
síncronas e 10 horas assíncronas) 

Área de Formação: b) Prática pedagógica e didática 
na docência 

Calendarização: 

2, 16 e de 30  novembro - 18h às 21 horas;  

7 e 14 de dezembro - 18h às 21 horas. 

  
Conteúdos da ação: 

1. A tradição gramatical e os novos documentos de 
referência para o ensino e a aprendizagem do 
português: o que muda no 1.º CEB? 

2. Comparação entre termos e conceitos da tradição 
gramatical e termos e conceitos que integram os 
descritores de desempenho dos novos 
documentos de referência para o ensino do 
português, PMC e AE 

3. Alguns domínios, termos e conceitos gramaticais 
de aspetos inovadores com implicações didáticas 
produtivas na operacionalização dos PMC e das AE 
no 1.º CEB. 

3.1. Fonética e fonologia: sons e fonemas; sílaba 
3.2. Morfologia: processos morfológicos de 

formação de palavras (palavras simples e 
complexas) 

3.3. Sintaxe: funções sintáticas dos constituintes 
da frase (sujeito e predicado) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Critérios de seleção: 
 

1- Sócio do SEPLEU; 
2- Data de inscrição. 

Sócios SEPLEU: 15€ 

Não Sócios: 50€ 

Dimensão científica pedagógica 
 
Plataformas de apoio à formação: Zoom e Moodle 

Para acesso a esta formação os inscritos devem ter 
computador com acesso à internet, webcam e som. 

O melhor do Mundo  
são as palavras? 

 – oficina de escrita (criativa) 
 
Registo de acreditação: CCPFC/ACC-102594/19 

Destinatários: Professores dos grupos 110, 200, 

210, 220 e 300  

Modalidade: Oficina de formação 

Formador:  João Pedro Aido 

N.º de horas de formação: 25 horas síncronas e 
25 horas de trabalho autónomo. 

Área de Formação: b) Prática pedagógica e didática 
na docência. 

 

Datas a agendar - início previsto dezembro de 2020. 

 
Conteúdos da ação: 

1. Estado da arte de uma ‘teoria da elaboração’ 
revisitada: inventio, dispositio, elocutio, 
memoria, pronuntiatio. 

2. Situações problemáticas e obstáculos à 
capacidade de produzir textos e ao domínio de 
técnicas de escrita. 

3. Prática de atividades de escrita criativa: 
exercícios de estilo e escrita de poemas e contos. 

4. Produção de materiais pedagógicos e definição 
de estratégias para promover o uso criativo e 
multifuncional da escrita. 

Sócios APP: 25€ 

Em Parceria com: 

Data Limite de Inscrição: 27 de outubro de 2020 
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