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Ações de Formação c/despacho > Imprimir (id #108761)

Ficha da Ação

Título Ensino de Português Língua Não Materna
Área de Formação A - Área da docência
Modalidade Oficina de Formação
Regime de Frequência Presencial

Cód. Área   Descrição

Reg. de acreditação (ant.)

Formadores

Formadores com certificado de registo
B.I. 8006423    Nome Helena Teresa da Silva Barrinha    Reg. Acr. CCPFC/RFO-35935/15
Componentes do programa    Nº de horas 0

Formadores sem certificado de registo

Estrutura da Ação

Razões justificativas da ação e a sua inserção no plano de atividades da entidade proponente
Em Timor-Leste, apesar de o português ter o estatuto de Língua co-Oficial, ela é, na prática, Língua Não Materna para a
grande maioria dos alunos do sistema de ensino oficial e privado, uma vez que a percentagem de falantes que a
adquirem, como LM, no contexto familiar, é muito reduzida. Assim sendo, torna-se urgente reformular algumas práticas de
ensino, de modo a proporcionar a esses alunos uma abordagem pedagógica da língua portuguesa que vá ao encontro
das suas necessidades. 
No entanto, o ensino de Português como Língua Não Materna apresenta especificidades que requerem uma preparação
científica e pedagógica que não é contemplada nos currículos académicos da maior parte dos cursos que conferem
habilitações para a docência. Tais especificidades resultam do objetivo e situação de ensino: enquanto no ensino de
Português a falantes nativos, mesmo nos níveis básicos de escolaridade, se pressupõe que estes dominam já um
vocabulário adequado à sua idade, que lhes permite comunicar com fluência, e se parte desse saber para uma
abordagem metalinguística e metadiscursiva, no ensino de PLNM o objetivo é ensinar os alunos a comunicar em
português. Por esse motivo, as metodologias didáticas do ensino do Português curricular e do PLNM diferem
consideravelmente uma da outra.
Com esta oficina de formação, pretende-se dotar educadores e professores de ferramentas pedagógicas que lhes
permitam fazer um trabalho mais produtivo junto dos seus alunos.
Objetivos a atingir
. Refletir sobre as páticas letivas, tendo em vista o seu aperfeiçoamento e a adaptação de práticas e procedimentos ao
contexto específico de Timor-Leste;
. Facilitar o debate, da troca de experiências e do trabalho colaborativo entre os docentes;
. Aprofundar conhecimentos científicos e didáticos relacionados com o PLNM; 
. Produzir materiais didáticos adequados;
. Utilizar, em situação de aula, dos materiais produzidos;
Conteúdos da ação
Conteúdos das sessões presenciais:

Início:
. Apresentação da oficina de formação e breve reflexão sobre as práticas pedagógicas;
. Áreas de investigação científica ligadas ao ensino da Língua Não Materna e definição / revisão de conceitos
fundamentais;

Duração
Horas presenciais: 25 
Nº de horas acreditadas: 50

   Horas de trabalho autónomo: 25

Duração
Entre 1 e 4    Nº Anos letivos: 1

Cód. Dest. 99   Descrição Professores dos Grupos 100, 110, 210, 220, 300
DCP 99   Descrição Professores dos Grupos 100, 110, 210, 220, 300

Nº de formandos por cada realização da ação
Mínimo 5    Máximo 20
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. Análise de documentos oficiais em vigor: "QECRL"; "QuarEPE".

. Avaliação de diagnóstico em PLNM e posicionamento em grupos de nível de proficiência linguística;

. Perfis linguísticos e dificuldades de aprendizagem;

. O uso de estruturas linguísticas e progressão das aprendizagens na língua-alvo;

. O contexto específico da Língua Portuguesa em Timor-Leste;

. Compreensão e expressão oral: abordagens, orientações metodológicas, materiais de suporte, progressão das
aprendizagens;
. Compreensão e expressão escrita: abordagens, orientações metodológicas, materiais de suporte, progressão das
aprendizagens;
. Estruturação de uma unidade letiva;
. Produção de materiais adequados ao público-alvo.
Final:
. Apresentação dos relatórios/reflexões aos outros formandos;
. Análise em grande grupo do trabalho realizado;
. Reflexão final (oral);
. Autoavaliação;
. Avaliação da oficina.

Conteúdos das sessões não presenciais (20 horas):

. Diagnóstico do perfil e proficiência linguística do público-alvo;

. Lecionação da unidade letiva e aplicação dos materiais produzidos;

. Elaboração de um relatório/reflexão sobre os resultados alcançados.
Metodologias de realização da ação

Regime de avaliação dos formandos
Os formandos serão avaliados na escala de 1 a 10, de acordo com o despacho nº 4595/2015, do Secretário de Estado do
Ensino e da Administração Escolar.
A avaliação dos formandos depende da frequência mínima de 2/3 das horas de formação presencial.

Critérios de avaliação:
- Participação ativa nas sessões presenciais e a distância; trabalhos / tarefas realizados; reflexões; colaboração.
Fundamentação da adequação dos formadores propostos
Bibliografia fundamental
Almeida, Nuno Carlos de, Língua Portuguesa em Timor-Leste: Ensino e Cidadania (Dir: Maria José Grosso), LIDEL, 2011
– LIVRO
A.A.V.V., Portfolio Europeu de Línguas – Ensino Secundário, Conselho da Europa, Ministério da Educação, 2001,
http://www.dge.mec.pt/portefolio-europeu-de-linguas
A.A.V.V., Portfolio Europeu de Línguas – Educação Básica, Conselho da Europa, Ministério da Educação, 2001,
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Basico/Documentos/portefolio_europeu_de_linguas_basico.pdf
A.A.V.V., Quadro europeu comum de referência para as línguas Aprendizagem, ensino, avaliação, Ed. ASA, 2001,
http://www.dge.mec.pt/quadro-europeu-comum-de-referencia-para-linguas
Batoréo, Hanna J., A Língua Portuguesa em Timor: De que forma deve o ensino de Português adaptar-se às diferentes
realidades nacionais?, Texto apresentado no Encontro sobre Português como Língua não Materna, Associação
Portuguesa de Linguística, Lisboa: FLUL, 11 e 12 de Abril de 2008 - PDF

Processo

Data de receção 13-11-2019    Nº processo 108434    Registo de acreditação CCPFC/ACC-107108/20
Data do despacho 20-01-2020    Nº oficio 621    Data de validade 20-01-2023
Estado do Processo C/ Despacho - Acreditado

Presencial   Trabalho autónomo
As atividades a realizar na oficina decorrerão em sessões presenciais
(20h) e a distância (5h), num total de 25 horas.
As sessões serão de caráter teórico / prático, com alguns momentos
expositivos/demonstrativos que precederão a discussão de ideias e as
tarefas/atividades a desenvolver.
As atividades integradoras serão desenvolvidas com a preocupação de
ligação com os contextos e as vivências profissionais dos participantes.
Na abordagem de cada tópico, a formadora irá propor a reflexão sobre a
experiência dos formandos, sobre documentos oficiais e outros textos e a
elaboração de recursos e materiais, com sentido no seu contexto
profissional. 
Será criado um grupo de discussão (no whatsapp, no messenger ou no
facebook), a fim de possibilitar a partilha de experiências, dúvidas e
esclarecimentos.

  

Nas sessões de trabalho autónomo, num
total de 25 horas, os formandos aplicarão os
planos de aula e os materiais produzidos nas
sessões presenciais, para uma unidade
letiva, e elaborarão o relatório / reflexão
sobre os resultados. .


