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modalidades de Formação:
1.  Formação Geral (Cursos de Formação e ações de Curta 

duração)
2. Formação esColas CatóliCas
3. Formação esColas ProFissionais
4. Formação em PedaGoGia soCial
5. Formação esPeCíFiCa de doCênCia (PortuGuês e matemátiCa)

http://www.fep.porto.ucp.pt/sites/default/files/files/FEP/Catalogo_2015_Escolas_Catolicas.pdf
http://www.fep.porto.ucp.pt/sites/default/files/files/FEP/FACE/Catalogo_2015_Ensino%20Profissional.pdf
http://www.fep.porto.ucp.pt/sites/default/files/files/FEP/FACE/ETICA-E-AUTORIDADE-PROFISSIONAL-NAS-PROFISSOES-SOCIAIS-Web.pdf 


Gestão de ConFlitos em 
Contexto esColar

modalidade: Curso de Formação

nº de Horas: 25

destinatários:
Educadores de Infância e Professores dos Ensinos Básico 
e Secundário

Programa:
Da pedagogia clássica à pedagogia crítica
- A natureza conflituosa das escolas
- Princípios para A relação interpessoal
- Liderança e Comunicação
- Competências e Princípios de intervenção
- Igualdade e Diversidade: grupos de risco e exclusão
- Mudança e intervenção
- Avaliação Processual

docentes:
Cristina Maria Gomes da Costa Palmeirão

esCola e Bem-estar – o Clima 
de esCola e de sala de aula

modalidade: Curso de Formação

nº de Horas: 15

destinatários:
Educadores de Infância e Professores dos Ensinos Básico 
e Secundário

Programa:
1.  A escola de bem-estar: relação pedagógica e eficácia 

do ensino – 2,5 horas 
2. Motivação e estímulo – 2, 5 horas
3.  Convivência, conflitos e modos de resolução – 2,5 

horas 
4.  Organização do processo de ensino e colaboração 

docente – 2,5 horas
5.  Lideranças na escola e clima de escola e de sala de 

aula – 5 horas 

docentes:
Joaquim Machado de Araújo    

1. Formação Geral
1. 1 Cursos de Formação: 

domínio a: Gestão de sala de aula
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as lideranças intermédias 
de suPervisão PedaGóGiCa 
ao serviço da qualidade 
da esCola e da avaliação 
do desemPenHo doCente: 
a Coordenação de um 
dePartamento CurriCular e a 
direção de turma

modalidade: Curso de Formação

nº de Horas: 25

destinatários:
Professores dos Ensinos Básico e Secundário

Programa:
3.  A supervisão pedagógica num departamento no 

contexto da avaliação do desempenho docente 
2.  Como criar e manter um departamento curricular 

vivo e actuante 
1.  Análise dos suportes legais das competências 

atribuídas aos coordenadores de departamento e 
turma 

4.  A importância da dinâmica de Departamento 
Curricular no contexto da avaliação da escola 

5.  A importância da dinâmica de um Conselho de Turma 
para as várias dimensões da aprendizagem , para o 
sucesso escolar dos alunos e para a relevância do 
trabalho do professor 

6.  A supervisão pedagógica num Conselho de Turma 

docentes:
Ana Paula Sousa Pinto Almeida e Silva 

Clima de esCola e Clima de 
sala de aula

modalidade: Curso de Formação

nº de Horas: 25

destinatários:
Educadores de Infância e Professores dos Ensinos Básico 
e Secundário

Programa:
1. A instituição escolar, a cultura e o clima – 3 horas
2. O clima de escola – 6 horas
3. O clima de sala de aula – 6 horas
4.  Liderança e clima de escola e de sala de aula – 6 

horas
5.  Clima de escola e de sala de aula e ensino eficaz – 4 

horas

docentes:
Joaquim Machado de Araújo    
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sala de aula: oBservar/
ColaBorar. outra visão Para a 
suPervisão

modalidade: Curso de Formação

nº de Horas: 15

destinatários:
Educadores de Infância e Professores dos Ensinos Básico 
e Secundário

Programa:
1.  Porquê partilhar a sala de aula. Observar em 

parceria: o desafio da interdiciplinaridade e do grupo 
disciplinar.

2.  A observação eficaz como forma de supervisão – 
auto-observação e peer observation 

3.  Observação formativa: questões que estimulam a 
reflexão. 

4.  Observação em parceria e formação reflexiva – 
limitações e potencialidades.

docentes:
Cristina Maria Gomes da Costa Palmeirão
Alexandra Maria Pereira Carneiro

Gestão PedaGóGiCa e melHoria 
da esCola

modalidade: Curso de Formação

nº de Horas: 15

destinatários:
Educadores de Infância e Professores dos Ensinos Básico 
e Secundário

Programa:
1.  Perspetivas de análise organizacional da escola – 3 

horas
2.  Mudança educativa e movimentos de melhoria 

interna da escola – 3 horas
3.  Estruturas e modelos de supervisão e coordenação do 

processo de ensino – 3 horas
4.  Estratégias de desenvolvimento e inovação em 

contexto escolar – 3 horas
5. Autonomia, gestão e liderança educacional – 3 horas

docentes:
Joaquim Machado de Araújo    

domínio B: artiCulação e suPervisão PedaGóGiCa
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a liderança PedaGóGiCa na 
sala de aula

modalidade: Curso de Formação

nº de Horas: 25

destinatários:
Professores de todos os ciclos dos ensinos Básico e 
Secundário

Programa:
1.  Que transformações exige a escola inclusiva no 

professor e na sua liderança pedagógica?
2.  A importância de uma visão estratégica do ensino
3.  A eficiência, a eficácia e a qualidade da liderança 

pedagógica na sala de aula (I)
4.  A eficiência, a eficácia e a qualidade da liderança 

pedagógica na sala de aula (II)
5. O Professor reflexivo numa escola que aprende 

docentes:
Ana Paula Sousa Pinto Almeida e Silva 

a direção de turma na esCola 
atual: elemento estruturante 
do suCesso eduCativo

modalidade: Curso de Formação

nº de Horas: 25

destinatários:
Educadores de Infância e Professores dos Ensinos Básico 
e Secundário

Programa:
1.  Análise dos suportes legais das competências 

atribuídas aos diretores de turma (DT) vetores 
orientadores do trabalho de coordenação: 

 2.  A importância de uma visão estratégica da direção 
de turma 

3.  O Projeto de intervenção como instrumento de 
autonomia pedagógica.

4.  A Direção de Turma como supervisão de uma equipa 
pedagógica 

5.  Compreender a importância da dinâmica de um 
Conselho de Turma para as várias dimensões do 
ensino/aprendizagem, para o sucesso escolar dos 
alunos, para a valorização do trabalho do professor e 
a melhoria da escola

docentes:
Ana Paula Sousa Pinto Almeida e Silva 
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ConHeCimento da esCola

modalidade: Curso de Formação

nº de Horas: 25

destinatários:
Educadores de Infância e Professores dos Ensinos Básico 
e Secundário

Programa:
1. A escola como organização pedagógica –  3 horas
2. Perspectivas de análise organizacional – 6 horas
3. Modelos e estruturas pedagógicas da escola – 3 horas
4. Métodos e técnicas de gestão escolar – 6 horas
5. Gestão estratégica e projectos educacionais – 7 horas

docentes:
Joaquim Machado de Araújo    

 

domínio C: monitoriZação e 
avaliação

ConCePção, Gestão e 
avaliação de ProjeCtos em 
eduCação

modalidade: Curso de Formação

nº de Horas: 25

destinatários:
Educadores de Infância e Professores dos Ensinos Básico 
e Secundário

Programa:
I –  A gestão estratégica e a gestão por projectos – 3 

horas
II – A concepção e o desenho de um projecto – 6 horas
III –  Liderança e gestão do projecto em contexto escolar 

– 6 horas
IV – Monitorização e avaliação de projectos – 6 horas
V – Promoção e divulgação de projectos escolares – 4 
horas 

docentes:
Joaquim Machado de Araújo    
Cristina Palmeirão

avaliação e melHoria da 
esCola

modalidade: Curso de Formação

nº de Horas: 25

destinatários:
Educadores de Infância e Professores dos Ensinos Básico 
e Secundário

Programa:
1. Modelos de autoavaliação (5 horas)
2. Avaliação externa (5 horas)
3. Projetos de melhoria (5 horas)
4. Métodos e instrumentos de recolha de dados (5 horas)
5. Tratamento, comunicação e divulgação dos 
resultados da avaliação (5 horas)

docentes:
Joaquim Machado
Valdemar Castro Almeida
José Matias Alves
Ilídia Cabral
Cristina Palmeirão
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ensinar e avaliar

modalidade: Curso de Formação

nº de Horas: 15

destinatários:
Educadores de Infância e Professores dos Ensinos Básico 
e Secundário

Programa:
1.  Conceções de ensino e de avaliação: como ensinamos 

e como avaliamos
2.  Avaliação: teorias, modalidades, funções e princípios 

reguladores
3. Avaliação: regulação, certificação e classificação
4. Conceção de instrumentos de avaliação
5. A avaliação enquanto mecanismo de autorregulação 
6. Avaliação: justiça, valores e relação com as famílias

docentes:
José Joaquim Ferreira Matias Alves
Ilídia Cabral 

avaliação PedaGóGiCa

modalidade: Curso de Formação

nº de Horas: 25

destinatários:
Educadores de Infância e Professores dos Ensinos Básico 
e Secundário

Programa:
1. Paradigmas de avaliação (5 horas)
2. Modalidades de avaliação (5 horas)
3. Construção de instrumentos de avaliação (5 horas)
4. Avaliação e feedback (5 horas)
5. Regulação das aprendizagens (5 horas)

docentes:
José Matias Alves
Ilídia Cabral
Maria do Céu Roldão



Promoção do suCesso esColar

modalidade: Curso de Formação

nº de Horas: 25

destinatários:
Educadores de Infância e Professores dos Ensinos Básico 
e Secundário

Programa:
1.  Modalidades organizacionais de promoção do 

sucesso (5 horas)
2. Motivação e aprendizagem (5 horas)
3. Gestão flexível do currículo (5 horas)
4.  Articulação curricular e coordenação docente (5 

horas)
5. Estratégias de aprendizagem (5 horas)

docentes:
Ilídia Cabral
Cristina Palmeirão
Maria do Céu Roldão
Joaquim Machado
José Matias Alves

assessorias PedaGóGiCas

modalidade: Curso de Formação

nº de Horas: 25

destinatários:
Professores dos Ensinos Básico e Secundário

Programa:
Assessorias Pedagógicas 
- Da crença ao conceito: premissas normativas
-  As parcerias pedagógicas à luz no novo paradigma 

educativo
- A figura/perfil do Professor Assessor
- Estratégias e práticas da assessoria pedagógica
-  Incongruências entre discursos e práticas: a narrativa 

pessoal

docentes:
Cristina Maria Gomes da Costa Palmeirão

tutorias: ConCeitos 
orGaniZação e PrátiCas

modalidade: Curso de Formação

nº de Horas: 25

destinatários:
Educadores de Infância e Professores dos Ensinos Básico 
e Secundário

Programa:
A universalização da Educação e a escola para todos
- A pedagogia da responsabilidade 
- A tutoria: enquadramento legal
- A tutoria: uma acção de orientação
- A relação pedagógica na educação individualizada

docentes:
Cristina Maria Gomes da Costa Palmeirão

domínio d: metodoloGias mais suCesso
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módulos de Formação (5H)

Módulos:

Gestão de sala de aula

Disciplina e gestão de conflitos

Estratégias de ensino

Modelos e práticas de avaliação

Diferenciação pedagógica

Relação pedagógica 

Supervisão pedagógica

Lideranças pedagógicas

 Modos de trabalho docente: individual, 

colegial, colaborativo

Observação de práticas pedagógicas

Práticas e instrumentos de supervisão

Tutorias e assessorias pedagógicas

Avaliação e melhoria de escola

Modelos de autoavaliação

Avaliação externa

Projetos de melhoria

 Métodos e instrumentos de recolha de 

dados

 Tratamento, comunicação e divulgação 

dos resultados da avaliação

FoRMAdoR:

Cristina Palmeirão

Cristina Palmeirão

Maria do Céu Roldão

Ilídia Cabral

José Matias Alves

Isabel Baptista

Maria do Céu Roldão

José Matias Alves

Joaquim Machado

Ilídia Cabral

Maria do Céu Roldão 

Cristina Palmeirão

Joaquim Machado

Joaquim Machado

Valdemar Castro Almeida

José Matias Alves

Ilídia Cabral

Cristina Palmeirão

1. 2 ações de Curta duração e/ou módulos (5H)

FACE | Formação avançada em CiênCias da eduCação | CATÁLOGO DE FORMAÇÃO 2016



Módulos:

Promoção do sucesso escolar

 Modalidades organizacionais de promoção 

do sucesso

Motivação e aprendizagem

Gestão flexível do currículo

Articulação curricular e coordenação 

docente

Estratégias de aprendizagem

Avaliação pedagógica

Paradigmas de avaliação

Modalidades de avaliação

Construção de instrumentos de avaliação

Avaliação e feedback

Regulação das aprendizagens

FoRMAdoR:

Ilídia Cabral

Ilídia Cabral

Cristina Palmeirão

Maria do Céu Roldão

Joaquim Machado

José Matias Alves

José Matias Alves

José Matias Alves

Ilídia Cabral

José Matias Alves

Ilídia Cabral

Maria do Céu Roldão

módulos de Formação (5H)
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5. Formação – área da doCênCia
PortuGuês 

metas CurriCulares de 
PortuGuês - leitura, esCrita 
e GramátiCa: PersPetivas 
didátiCas Para a sala de aula.

modalidade: Curso de Formação

nº de Horas: 25

destinatários:
Professores de Português do 1º e 2º ciclo (grupos 110, 
200, 220)

Programa:
Metas Curriculares de Português  – 2º ano, 3º ano, 4º 
ano, 5º ano, 6º ano:
Domínios de referência: Leitura e escrita.
Descritores de desempenho: 
- «Organizar os conhecimentos do texto»;
- «Monitorizar a compreensão»;
- «Elaborar e aprofundar ideias e conhecimentos»;
- «Compreender o sentido dos textos»;
-  «Fazer inferências a partir da informação contida no 

texto.»
- «Avaliar criticamente os textos»;
- «Planificar a escrita de textos»;
- «Redigir corretamente»;
- «Escrever textos narrativos»;
- «Escrever textos informativos»;
- «Escrever textos dialogais»;
- «Escrever textos descritivos»;
- «Escrever textos de opinião»;
- «Escrever textos diversos»;
- «Rever textos escritos».

metas CurriCulares de 
PortuGuês – ensino BásiCo – 1º 
CiClo e 2º: didátiCa PrátiCa da 
leitura

modalidade: Curso de Formação

nº de Horas: 25

destinatários:
Professores de Português do 1º e 2º ciclo (grupos 110, 
200, 220)

Programa:
4.1  Conhecer as diferentes tipologias textuais presentes 

nas MCP – 1º ciclo e 2º.
4.2  Analisar os descritores das MCP relativos à Leitura – 

1º ciclo e 2º.
4.3  Analisar textos não literários de modo a verificar as 

suas especificidades de género.
4.4  Detetar em textos não literários mecanismos de 

coesão textual.
4.5  Analisar questionários elaborados pelo formador 

à luz dos descritores das MCP relativos à Leitura, 
seguindo tipologias de perguntas constantes de 
instrumentos de avaliação externa - GAVE / IAVE e 
apresentando perguntas com versões diferentes – 
adequadas a alunos com diferentes capacidades.

4.6  Refletir criticamente sobre este tipo de 
questionários.

4.7  Elaborar questionários relativos a textos não 
literários segundo os modelos referidos em 4.5.

4.8  Testar em sala de aula questionários dos tipos 
referidos em 4.5 e 4.7.

4.9  Analisar criticamente os resultados da aplicação 
referida em 4.8.

4.10 Promover a articulação entre o 1º ciclo e o 2º.

docentes:
António José Leite Vilas Boas

Domínio de referência: Educação literária
- «Ler para apreciar textos literários»;
- «Ler em termos pessoais»;
- «Dizer e escrever, em termos pessoais e criativos»;
- «Compreender o essencial de textos […] lidos»;
- «Ler e interpretar textos literários»;
Domínio de referência: gramática
-  «Explicitar regularidades no funcionamento da 

língua»;
- «Compreender formas de organização do léxico»;
- «Conhecer propriedades das palavras»;
- «Analisar e estruturar unidades sintáticas»;
-  «Conhecer propriedades das palavras e explicitar 

aspetos fundamentais da sua morfologia e do seu 
comportamento sintático»;

- «Reconhecer classes de palavras».

docentes:
António José Leite Vilas Boas
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metas CurriCulares de 
PortuGuês – ensino BásiCo 
– 1º CiClo e 2º: GramátiCa – 
PersPetivas didátiCas Para a 
sala de aula

modalidade: Curso de Formação

nº de Horas: 25

destinatários:
Professores de Português do 1º e 2º ciclo (grupos 110, 
200, 220)

Programa:
MCP
GRAMÁTICA – Domínios de referência:
G1 e G2
Descobrir regularidades no funcionamento da língua.
Compreender formas de organização do léxico.
G3 e G4
Explicitar aspetos fundamentais da fonologia do 
português.
Conhecer propriedades das palavras.
Analisar e estruturar unidades sintáticas.
Compreender formas de organização do léxico.
Conhecer propriedades das palavras e explicitar 
aspetos fundamentais da sua morfologia e do seu 
comportamento sintático.
Reconhecer classes de palavras.
G5
Explicitar aspetos fundamentais da morfologia.
Reconhecer e conhecer classes de palavras.
Analisar e estruturar unidades sintáticas.
Reconhecer propriedades das palavras e formas de 
organização do léxico.
G6
Explicitar aspetos fundamentais da morfologia.
Conhecer classes de palavras.
Analisar e estruturar unidades sintáticas.

docentes:
António José Leite Vilas Boas

metas CurriCulares de 
PortuGuês – ensino BásiCo – 1º 
CiClo e 2º: eduCação literária 
– PersPetivas didátiCas Para a 
sala de aula

modalidade: Curso de Formação

nº de Horas: 25

destinatários:
Professores de Português do 1º e 2º ciclo (grupos 110, 
200, 220)

Programa:
Metas Curriculares de Português / Ensino Básico– 
Educação Literária
Todos os descritores serão analisados. Contudo, em 
cada ano, será dada especial atenção aos seguintes:
1º ano – IEL1 – 17., 18.2, 19.2, 20.1, 2 e 3.
2º ano – IEL2 – 19.4, 20, 21.2, 22., 23.
3º ano – EL3 – 22., 23.2, 24., 25.
4º ano – EL4 – 24., 25.2, 26.
5º ano – EL5 – 20.5, 6, 7, 8, 21., 22.3 e 4.
6º ano – EL6 – 18.3, 6, 7, 8, 19.1 e 2, 20.3, 4 e 5.

docentes:
António José Leite Vilas Boas
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metas CurriCulares de 
PortuGuês do ensino 
BásiCo - leitura, eduCação 
literária, esCrita, oralidade 
e GramátiCa: PersPetivas 
didátiCas Para a sala de aula. 

modalidade: Curso de Formação

nº de Horas: 25

destinatários:
Professores de Português do 2º e 3º ciclo (grupos de 
recrutamento 200, 210, 220 e 300) 

Programa:
Metas Curriculares de Português – 2º ciclo
Domínios de referência: Leitura e Escrita.
Descritores de desempenho: 
- «Compreender o sentido dos textos»;
-  «Fazer inferências a partir da informação contida no 

texto»;
- «Organizar a informação contida no texto»;
- «Avaliar criticamente textos»;
- «Planificar a escrita de textos.»
- «Redigir corretamente.»;
- «Escrever textos narrativos»;
- «Escrever textos informativos»;
- «Escrever textos descritivos»;
- «Escrever textos de opinião»;
- «Rever textos escritos».
Domínio de referência: Educação literária
- «Ler e interpretar textos literários»;
- «Ler e escrever para fruição estética».
Domínio de referência: Gramática
- «Reconhecer e conhecer classes de palavras»;
-  «Analisar e estruturar unidades sintáticas».
Domínio de referência: Oralidade
- «Interpretar discursos orais breves»;
- «Utilizar procedimentos para registar informação»;
-  «Produzir discursos orais com diferentes finalidades e 

com coerência».

metas CurriCulares de 
PortuGuês – ensino BásiCo 
– 1º CiClo e 2º: a leitura, a 
eduCação literária e a esCrita 
na sala de aula

modalidade: Curso de Formação

nº de Horas: 15

destinatários:
Professores dos grupos 110, 200 e 220

Programa:
Domínios de referência: Leitura e escrita.
Descritores de desempenho: 
- «Organizar os conhecimentos do texto»;
- «Monitorizar a compreensão»;
- «Elaborar e aprofundar ideias e conhecimentos»;
- «Compreender o sentido dos textos»;
- «Fazer inferências a partir da informação contida no 
texto.»
- «Avaliar criticamente os textos»;
- «Planificar a escrita de textos»;
- «Redigir corretamente»;
- «Escrever textos narrativos»;
- «Escrever textos informativos»;
- «Escrever textos dialogais»;
- «Escrever textos descritivos»;
- «Escrever textos de opinião»;
- «Escrever textos diversos»;
- «Rever textos escritos».
Domínio de referência: Educação literária
- «Ler para apreciar textos literários»;
- «Ler em termos pessoais»;
- «Dizer e escrever, em termos pessoais e criativos»;
- «Compreender o essencial de textos […] lidos»;
- «Ler e interpretar textos literários»;
TEMPO
Leitura – 5 h
Educação literária – 5h 
Escrita – 5h

docentes:
António José Leite Vilas Boas

Metas Curriculares de Português – 3º ciclo
Domínio de referência: Leitura
- «Interpretar textos de diferentes tipologias e graus de 
complexidade»;
- «Ler para apreciar textos variados».
Domínio de referência: Educação Literária
- «Ler e interpretar textos literários»;
- «Apreciar textos literários».
Domínio de referência: Escrita
- «Planificar a escrita de textos»;
- «Redigir textos com coerência linguística»;
- «Escrever textos informativos»;
- «Escrever textos argumentativos»;
- «Rever os textos escritos».
Domínio de referência: Gramática
- «Reconhecer e conhecer classes de palavras».
- «Analisar e estruturar unidades sintáticas».
Domínio de referência: Oralidade
-  «Interpretar discursos orais com diferentes graus de 

formalidade e complexidade»;
- «Registar, tratar e reter a informação»;
-  «Participar oportuna e construtivamente em situações 

de interação oral»;
«Produzir textos orais corretos, usando vocabulário e 
estruturas gramaticais diversificadas e recorrendo a 
mecanismos de coesão discursiva»;
«Produzir textos orais de diferentes tipos e com 
diferentes finalidades». 

docentes:
António José Leite Vilas Boas
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metas CurriCulares de 
PortuGuês do ensino BásiCo 
e do ensino seCundário - 
leitura, eduCação literária, 
esCrita, oralidade e 
GramátiCa: PersPetivas 
didátiCas Para a sala de aula.

modalidade: Curso de Formação

nº de Horas: 25

destinatários:
Professores dos Grupos 200, 210 e 220 do 2º Ciclo do 
Ensino Básico e do Grupo 300 dos Ensinos Básico (3º 
Ciclo) e Secundário

Programa:
Metas Curriculares de Português – 2º ciclo
Domínios de referência: Leitura e Escrita.
Descritores de desempenho: 
- «Compreender o sentido dos textos»;
-  «Fazer inferências a partir da informação contida no 

texto»;
- «Organizar a informação contida no texto»;
- «Avaliar criticamente textos»;
- «Planificar a escrita de textos.»
- «Redigir corretamente.»;
- «Escrever textos narrativos»;
- «Escrever textos informativos»;
- «Escrever textos descritivos»;
- «Escrever textos de opinião»;
- «Rever textos escritos».
Domínio de referência: Educação literária
- «Ler e interpretar textos literários»;
- «Ler e escrever para fruição estética».
Domínio de referência: Gramática
- «Reconhecer e conhecer classes de palavras»;
- «Analisar e estruturar unidades sintáticas».
Domínio de referência: Oralidade
- «Interpretar discursos orais breves»;
- «Utilizar procedimentos para registar informação»;
- «Produzir discursos orais com diferentes finalidades e 
com coerência».

Metas Curriculares de Português – 3º ciclo
Domínio de referência: Leitura
-  «Interpretar textos de diferentes tipologias e graus de 

complexidade»;
- «Ler para apreciar textos variados».
Domínio de referência: Educação Literária
- «Ler e interpretar textos literários»;
- «Apreciar textos literários».
Domínio de referência: Escrita
- «Planificar a escrita de textos»;
- «Redigir textos com coerência linguística»;
- «Escrever textos informativos»;
- «Escrever textos argumentativos»;
- «Rever os textos escritos».
Domínio de referência: Gramática
- «Reconhecer e conhecer classes de palavras».
- «Analisar e estruturar unidades sintáticas».
Domínio de referência: Oralidade
- «Interpretar discursos orais com diferentes graus de 
formalidade e complexidade»;
- «Registar, tratar e reter a informação»;
- «Participar oportuna e construtivamente em situações 
de interação oral»;
«Produzir textos orais corretos, usando vocabulário e 
estruturas gramaticais diversificadas e recorrendo a 
mecanismos de coesão discursiva»;
«Produzir textos orais de diferentes tipos e com 
diferentes finalidades».

Metas Curriculares de Português – Ensino Secundário

Oralidade – expressão oral:
«Planificar intervenções orais»
«Produzir textos orais com correção e pertinência»
«Produzir textos orais de diferentes géneros e com 
diferentes finalidades»
Leitura
«Ler e interpretar textos de diferentes géneros e graus 
de complexidade»
«Ler para apreciar criticamente textos variados».
Escrita
«Planificar a escrita de textos».
«Redigir textos com coerência e correção linguística»
«Rever os textos escritos».
Educação literária
«Ler e interpretar textos literários»
«Apreciar textos literários».
O Projeto de Leitura.
Gramática
«Explicitar aspetos essenciais da sintaxe do português».

docentes:
António José Leite Vilas Boas
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matemátiCa 

metas CurriCulares de 
matemátiCa a e estratéGias de 
aPrendiZaGem

modalidade: Curso de Formação

nº de Horas: 25

destinatários:
Professores do Grupo 500 dos Ensinos Básico (3º Ciclo) 
e Secundário

Programa:
A formação estará estruturada para um total de 25 
horas distribuídas por quatro sessões, nas quais serão 
abordadas os seguintes temas: 

Sessão 1 (6 horas)
Apresentação, Metodologia e Avaliação
Apresentação Geral do Programa e Metas Curriculares
Identificação das principais diferenças/semelhanças 
entre os dois programas (anterior e atual).
Identificação de alterações ao nível dos conteúdos;
Articulação entre programa, metas curriculares e 
material de apoio.

Domínios: Lógica, Teoria dos Conjuntos (LTC), Álgebra 
(ALG) e Geometria Analítica (GA)
Realização de Atividades Práticas
Definição de estratégias e elaboração de recursos para 
apoio à aprendizagem.

Sessão 2 (6 horas)
Domínios: Funções Reais de Variável Real (FRVR), 
Estatística (EST) e Trigonometria e Funções 
Trigonométricas (TRI)  
Realização de Atividades Práticas
Definição de estratégias e elaboração de recursos para 
apoio à aprendizagem.

novas PrátiCas no ensino da 
matemátiCa no 1º CiClo

modalidade: Curso de Formação

nº de Horas: 25

destinatários:
Professores 1º ciclo

Programa:
-  A Resolução de problemas, o Raciocínio matemático e 

a Comunicação como eixos centrais de um Programa 
eficaz no domínio da Matemática. Implicações nas 
práticas de ensino.

-   Orientações metodológicas-chave  para os três temas 
propostos nos Programas:

 . Números e operações
 . Geometria e medida
 . Organização e tratamento de dados 
-  Atividades pretinentes e adequadas para cada um dos 

temas.
-  A ligação da aprendizagem da matemática a situações 

do dia a dia e as exposições de matemática como 
eixos estratégicos de mudança das práticas. 

docentes:
...

Sessão 3 (6 horas)
Domínios: Sucessões (SUC), Cálculo Combinatório (CC), 
Probabilidades (PRB) Funções Exponenciais e Funções 
Logarítmicas (FEL)
Realização de Atividades Práticas
Definição de estratégias e elaboração de recursos para 
apoio à aprendizagem.
.
Sessão 4 (7 horas)
Domínios: Primitivas e Cálculo Integral (PCI) e Números 
Complexos (NC)
Realização de Atividades Práticas
Definição de estratégias e elaboração de recursos para 
apoio à aprendizagem.
Avaliação. Helena Isabel dos Santos Ribeiro Ferreira

docentes:
Helena Isabel dos Santos Ribeiro Ferreira
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Todos os pedidos de formação deverão 
ser endereçados para:

Serviços Académicos - Estudos Avançados e 
Formação 

Eng.ª Cristina Crava 
Rua Diogo Botelho, n.º 1327 | 4169-005 Porto 

Tel.: 226 196 243 / 02 
Email: formacao.avancada@porto.ucp.pt


