
Cronograma 

Curso de Formação 

Teaching English in a new 
context:  

curriculum flexibility and 
the students' profile  

Destinatários:  Professores dos grupos de 

recrutamento 120*,  220 e 330 

Formadora: 
Laura Maria Coelho Pinheiro 

Organização 

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 

Inscrições até 20 de dezembro 2019,  

em  

https://forms.gle/JX48q2b723sYZLia6 

Acreditação 

A ação de formação “Teaching English in a 

new context: curriculum flexibility and the 

students' profile“, 25horas presenciais , foi 

acreditada, na modalidade de Curso de For-

mação, pelo CCPFC ao abrigo do RJFC, com o 

n.º de registo  CCPFC/ACC– 105676/19 

Local 

Escola Secundária  

de Amarante 

N.º 

Sessões 
Data Horário 

N.º de 

Horas 

1 28-01-2020 18h00-21h00 3 

2 04-02-2020 18h00-21h00 3 

3 11-02-2020 18h00-21h00 3 

4 18-02-2020 18h00-21h00 3 

5 03-03-2020 18h00-21h00 3 

6 10-03-2020 18h00-21h00 3 

7 17-03-2020 18h00-21h00 3 

8 23-03-2020 18h00-22h00 4 

Total de horas 25h 

OBS. O horário poderá ser ajustado em função do 

Grupo/Turma  

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 dos grupos de recrutamento 120, 220 e 330. 

Para efeitos de aplicação do artigo  9.º do Regime Jurídico 

da Formação Continua de Professores (dimensão científi-

ca e pedagógica), a presente ação releva para a progressão 

em carreira de Professores dos grupos de recrutamento 

120*, 220 e 330. 

* A aguardar confirmação 



Objetivos a atingir 

- Apropriar-se das Aprendizagens Essenciais (AE) 

de Inglês - Ensino Básico e Ensino Secundário - e 

explorar possíveis contributos para o Perfil dos 

Alunos (PA), à luz do QECR; 

- Conhecer os diplomas definidores da flexibiliza-

ção curricular e da inclusão, geradores de um 

novo ambiente educativo; 

- Reequacionar as práticas letivas, em face do 

desafio lançado por todos estes documentos; 

- Perceber as lógicas subjacentes à sequenciali-

dade das Aprendizagens Essenciais de Inglês, 

equacionando perspetivas de gestão do currícu-

lo potenciadoras de aprendizagens mais consis-

tentes. 

- Perspetivar estratégias de intervenção que 

possibilitem a diferenciação pedagógica, bem 

como a utilização de instrumentos de avaliação 

diversificados 

- Analisar espaços de articulação entre as AE de 

Inglês e AE de outras disciplinas, no âmbito de 

Domínios de Autonomia Curricular (DAC) 

- Fomentar partilha de práticas e recursos, con-

solidando a reflexão conjunta e o trabalho cola-

borativo dos docentes. 

 

 

Objetivos da ação Conteúdos da ação 

1. Apresentação dos participantes, dos objetivos, dos 
conteúdos e da metodologia de avaliação da Ação (1 
hora) 
2. Contextualização – enquadramento teórico e legal: 
exploração orientada e apropriação de documentos: 
(3 horas) 
. Documentos estruturantes da disciplina de Inglês – 
3º a 12º anos (Quadro Europeu Comum de Referência 
para as Línguas – QECR, Programa, Metas Curriculares 
e Aprendizagens Essenciais) 
. Perfil dos Alunos à saída da escolaridade obrigatória 
. Decreto-Lei nº 55/2018, de 6 de julho 
. Decreto-Lei nº 54/2018, de 6 de julho 
3. A sequencialidade e a articulação das Aprendiza-
gens Essenciais de Inglês – uma abordagem integrada 
desde o 3º ao 12º anos (3 horas) 
4. Descritores operativos específicos para a disciplina 
de Inglês (3 horas) 
4. Domínios de Autonomia Curricular: (3 horas) 
. Princípios subjacentes e formas de operacionalização 
. Exploração de possibilidades de articulação entre as 
Aprendizagens Essenciais de Inglês e as Aprendiza-
gens Essenciais de outras disciplinas 
5. Definição de estratégias, produção de documentos 
e elaboração de materiais didáticos (11 horas) 
. Elementos teórico-práticos para a conceção desses 
documentos e materiais 
. Elaboração de documentos e materiais/ recursos 
didáticos (planificações, articulações intra e interdisci-
plinares, materiais para aplicação em sala de aula) 
. Definição de estratégias e produção de materiais 
promotores da diferenciação pedagógica 
. Formas e instrumentos de avaliação das aprendiza-
gens adequados às novas orientações e às novas prá-
ticas. 
6. Reflexão final, avaliação do curso e do seu impacto 
na prática docente dos professores de Inglês (1 hora) 

          

Regime de avaliação dos formandos  do CFAE de  
Amarante e Baião.  

É necessária a frequência de, pelo menos, 2/3 das sessões 
previstas. Em cada sessão, serão passadas folhas de pre-
sença, para assinatura dos inscritos.  
A avaliação dos formandos será realizada em obediência 

ao disposto no Regime Jurídico da Formação Contínua 

tendo em conta: 

Avaliação dos formandos 

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

corresponde 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 


