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Ação de formação: “Português língua não materna (PLNM) - metodologias de 
aprendizagem integradas de conteúdos linguísticos” 

 

Destinatários: Professores dos Grupos 200, 210, 220 do 2º Ciclo do Ensino Básico e do Grupo 300 dos Ensinos Básico (3º Ciclo) e 
Secundário (a ação é específica) 

Modalidade: Curso de formação 

Total de horas: 12 horas presenciais 

Registo de acreditação: CCPFC/ACC-90691/17 

Formadores: Ana Cristina de Sousa Martins 

Local de realização: Agrupamento de Escolas Dr. Guilherme Correia de Carvalho - Seia 

Calendarização:  

Data Dia da semana Horário Nº de horas 

26/11/2019 3ª feira 17:30 – 20:30 3 

28/11/2019 5ª feira 17:30 – 20:30 3 

30/11/2019 sábado 
08:30 – 12:30 4 

13:30 – 15:30 2 

TOTAL 12 
 

Inscrição: Até 24 de novembro de 2019, através do preenchimento do formulário disponível on-line em 
https://forms.gle/gu8a2LXRmAs8zPww8 e entrega, obrigatória, no dia de realização da 1ª sessão (inclusive), da ficha de inscrição em 
suporte de papel (com os dados profissionais devidamente confirmados pelos serviços administrativos), aqui disponível para download. 

OBJETIVOS: 
Esta ação visa apresentar o enquadramento legal do ensino do PLNM, contribuir para o aprofundamento dos fundamentos teóricos relativos 
ao ensino de uma língua segunda/estrangeira e estimular o desenvolvimento de competências pedagógico-didáticas com recurso a materiais 
multimédia e interativos, estruturados em função das diferentes áreas de desempenho. Assim, pretende-se que no final desta ação, o 
professor: 

1. reconheça o perfil e problemas enfrentados pelos alunos PLNM nas escolas do sistema de ensino português; 
2.domine toda a informação necessária à compreensão do funcionamento da área curricular de PLNM; 
3.conheça as medidas específicas previstas para o PLNM; 
4.reconheça a dinâmica do ensino e avaliação (diagnóstica, intermédia e final) dos alunos PLNM, quer integrados em grupo-turma, quer 
integrados na disciplina de Português Língua Materna; 
5.adquira conhecimentos acerca dos processos de aquisição de vocabulário, gramática e padrões fonológicos no PL2, bem como do 
desenvolvimento da fluência de leitura; 
6. domine os conceitos fundamentais de transfer, interlíngua, filtro afetivo, input compreensível e período de silêncio; 
7. dê conta do papel da leitura intensiva e extensiva na aquisição de vocabulário; 
8. identifique as especificidades do ensino da língua de escolarização; 
9. tome conhecimento dos recursos online e em livro disponíveis no mercado; 
10. ative eficazmente critérios de seleção de recursos didáticos existentes; 
11. ganhe consciência das potencialidades das TIC na aceleração dos processos de aquisição linguística (por input abundante e 
diversificado, oral e escrito). 

 
REGIME DE AVALIAÇÃO DOS FORMANDOS: 
A avaliação dos formandos considerará os seguintes critérios com os respetivos pesos relativos: 

- Participação (40%); 
- Elaboração e apresentação de um Trabalho/Relatório Final (individual) (60%). 

A avaliação final será expressa numa classificação quantitativa na escala de 1 a 10 valores da forma que a seguir se indica: 
Excelente 9 a 10 valores 
Muito Bom 8 a 8,9 valores 
Bom 6,5 a 7,9 valores 
Regular 5,0 a 6,4 valores 
Insuficiente 1,0 a 4,9 valores 

 
OBSERVAÇÕES: 
Esta ação decorre das propostas formativas constantes dos planos de formação dos Agrupamentos de Escolas associados do CFAE 
GUARDA-1. 

PRIORIDADES DE SELEÇÃO: 1.ª docentes dos Agrupamentos de Escolas proponentes da ação (Agrupamento de Escolas Dr. 
Guilherme Correia de Carvalho – Seia e Agrupamento de Escolas de Seia); 2.ª docentes de outros Agrupamentos de Escolas 
associados do CFAE GUARDA-1; 3.º docentes de outros Agrupamentos de Escolas e escolas não agrupadas. 
Dentro de cada uma das prioridades, os candidatos serão ordenados de acordo com os seguintes critérios: 1.º ser docente do quadro; 
2.º maior proximidade de progressão na carreira (mudança de escalão); 3.º ter mais tempo total de serviço docente efetivamente 
prestado (tempo de serviço para efeitos de concurso até 31/08/2019); 4.º data de receção pelo CFAE GUARDA-1 da ficha de inscrição. 

Nota: A turma será constituída por um número máximo de 20 formandos. 
 
DATA DE AFIXAÇÃO DA LISTA DE SELECIONADOS: 25 de novembro de 2019, em http://www.cfae-guarda1.pt  
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