
Cronograma 

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 

CURSO DE FORMAÇÃO 

Programar antes de 
ler 

Destinatários:  Professores do Grupo 100 

Inscrições até 20 de dezembro 2019, em  

https://forms.gle/ouF8sFuYbL5So1heA 

 

(Ação do plano de formação do AE Amadeo de Sou-

za-Cardoso) 

Acreditação 

 

A ação de formação “Programar 

antes de ler”, 25h , foi acredita-

da, na modalidade de Curso de 

Formação, pelo CCPFC ao abrigo 

do RJFC, com o n.º de registo  

CCPFC/ACC-104876/19 

Ilda Maria Marinho Moreira Teles Braga 

Formadora 

Local 

Escola Básica  

Amadeo de Souza-Cardoso 

Data 

  

Horário 

 

 Horas 

07-01-2020 16h30-19h30 3 

14-01-2020 16h30-19h30 3 

28-01-2020 16h30-19h30 3 

11-02-2020 16h30-19h30 3 

19-02-2020 16h30-19h30 3 

02-03-2020 16h30-19h30 3 

16-03-2020 16h30-19h30 3 

25-03-2020 16h30-20h30 4 

                             TOTAL = 25Horas 



 

Objetivos a atingir 

Esta oficina de formação pretende que os formandos: 

• Possuam conhecimento das metodologias de aprendi-

zagens ativas a utilizar na prática pedagógica dos Educa-

dores  Infância, em função das situações de aprendiza-

gens e as necessidades das crianças. 

• Planifiquem atividades que desenvolvam o pensamen-

to computacional em contexto sala de atividades. 

• Conheçam e utilizem ferramentas de programação por 

blocos adequados ao Ensino pré-escolar. 

• Desenvolvam atividades de programação sem compu-

tador 

• Planifiquem atividades utilizando ferramentas de pro-

gramação para crianças aplicadas em contexto sala de 

atividades refletindo e avaliando sobre as práticas. 

 

 

     Objetivos a atingir Conteúdos da ação 

Enquadramento e informação e sobre os conteúdos da formação e 
contextualização da oficina Aprender antes de  ler.  

Metodologias e estratégias de aprendizagens ativas e avaliação: 

Project Based Learning 

Problem Based Learning 

Game Based Learning 

Inquiry Based Learning 

Pair Programming 

2: Competências para o Séc. XXI e Pensamento Computacional (2 ho-
ras) 

Competências para o Séc. XXI. 

Pensamento computacional: 

Conceitos, características e objetivos. 

Atividades de pensamento computacional. 

3: Ferramentas de Programação para Crianças em idade Pré-escolar 
(15 horas) 

Ferramentas de programação por blocos adaptadas ao Pré-escolar: 

Principais ferramentas de programação por blocos para crianças em 
idade Pré-escolar e suas características. 

Exploração de ferramentas de programação por blocos de acordo com 
as necessidades dos formandos. 

Planificação e conceção de recursos, utilizando as ferramentas de pro-
gramação exploradas, promotores do pensamento computacional. 

4: Projeto (5 horas) 

Análise de exemplos de planificações de atividades de programação no 
contexto da educação pré-escolar. 

Estratégias e modalidades de avaliação. 

Reflexão crítica sobre o desenvolvimento de projeto suportado por 
metodologia de aprendizagem ativa, articulando a programação com 
áreas curriculares, e respetiva implementação em contexto da educa-
ção pré-escolar. 

Efeitos para progressão 

Para os efeitos previstos no n.º1 do artigo 8.º, do Regime Jurídico da 
Formação Contínua de Professores, a presente ação releva para efeitos 
de progressão em carreira  de Professores do Grupo 100.  
Para efeitos de aplicação do artigo 9.º do Regime Jurídico Formação 
Continua de Professores (dimensão científica e pedagógica), a presente 
ação releva para a progressão em carreira de Professores do Grupo 
100 .  

Avaliação dos formandos 

Critérios de Avaliação 

É necessária a frequência de, pelo menos, 2/3 das sessões previs-
tas. Em cada sessão, serão passadas folhas de presença, para assi-
natura dos inscritos.  
A avaliação dos formandos será realizada em obediência ao dis-
posto no Regime Jurídico da Formação Contínua tendo em conta: 

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

de a menção qualitativa de:  

  
PARTICIPAÇÃO 

(4 valores) 
  

Rigor das 
interven-

ções 

Envolvimen-
to nas tarefas 

Produção / 
apresentação 

de atividades e 
materiais 

individual-
mente ou em 

trabalho cola-
borativo 

1 Valor 1 Valor 2 Valores 
  

TESTE OU TRA-
BALHO FINAL 

INDIVIDUAL 
(Sob forma de 
relatório ou porte-
fólio) 

(6 valores) 
  

Estrutura 
Rigor cientí-
fico e peda-

gógico 

Reflexão do 
impacto 

2 Valores 2 Valores 2 Valores 


