
  

 

 

 

 
A15- “Play it again, Sam! Revisited” 

 

 

Fundamentação da ação de formação: 

 

As razões justificativas desta ação prendem-se com a necessidade permanente de atualização de 

materiais, metodologias e ideias usadas na aula de Inglês pelos professores. Os materiais e 

atividades a apresentar nesta ação pretendem estimular os professores destinatários a refletir, 

investigar e didatizar em conjunto, tendo como pano de fundo novos instrumentos tecnológicos e 

fontes de atualização alternativas que se encontram ao seu dispor. Este trabalho é entendido como 

uma indispensável fonte de complementaridade ao uso dos manuais adotados, cujas propostas em 

termos de materiais e atividades se apresentam, por vezes, desinteressantes, desadequadas, e pouco 

motivadoras para os alunos.  

  

Objetivos da ação de formação: 

 

Os objetivos a atingir serão os seguintes:  

• estimular a criação de um banco de materiais para os domínios de referência dos  programas com 

origem externa aos manuais, motivando os professores destinatários para a prática da didatização 

de materiais autênticos e alternativos (jogos, fichas, filmes e textos  retirados de jornais, revistas, 

Internet, etc.;) 

• mudar práticas profissionais apoiado em materiais originais e novas tecnologias; 

• familiarizar os professores destinatários com fontes alternativas de pesquisa de materiais e novas 

metodologias de exploração; 

• estimular nos professores destinatários o gosto pelas novas metodologias, chamando a atenção 

para a necessidade de incorporar as mesmas na sua prática letiva; 

• aprofundar o trabalho dos professores com recursos on-line; 

• estimular a autoconfiança dos professores destinatários fazendo apelo à sua criatividade e sentido 

de humor. 

 

 

Conteúdos da ação de formação: 

 

A acção está organizada em três módulos centrais que abordam transversalmente os vários 

domínios de referência dos programas do 3ºciclo e Ensino Secundário. 

     O primeiro módulo “No right to remain silent!” terá como suporte jogos didáticos e materiais 

humorísticos, em parte recolhidos na Internet, em revistas e livros diversos, em bandas 

desenhadas, em filmes, etc. Este módulo irá incidir sobretudo em conteúdos gramaticais e 

atividades que potenciem a comunicação oral nas aulas fazendo um forte apelo à criatividade dos 

professores. 

    O segundo módulo “Songs for the Classroom” terá como suporte a música rock. As canções 

apresentadas exploram temáticas dos domínios de referência dos programas tais como o ambiente, 

tecnologia, dependências, emprego/desemprego, racismo, o mundo dos jovens, a família etc. A 

análise das canções permitirá, por um lado, uma discussão acerca da adequação de algumas 

técnicas de exploração auditivas normalmente usadas no trabalho com canções e, por outro, o 



  

 

 

 

confronto com outras formas de testar a compreensão oral. Neste módulo serão também 

apresentadas algumas fontes de pesquisa para o trabalho com música na aula e ideias práticas para 

o trabalho pós-audição. 

     O terceiro módulo “Films for the Classrooom” terá como suporte o meio audiovisual/texto 

fílmico. A tipologia de filmes a apresentar inclui documentários (entre outros de Michael Moore), 

longas e curtas metragens (“Welcome to the Dollhouse” de Todd Solondz, “High Fidelity” de John 

Cusack etc.), séries televisivas (The Simpsons/ Southpark) etc. De novo, a escolha dos filmes é 

determinada pelos domínios de referência dos programas do 3ºCiclo e Ensino Secundário 

abarcando temáticas como o bullying, Facebook, a família etc. ou contextos para itens 

programáticos (por exemplo, uma carta de reclamação). Serão exploradas várias formas de 

abordagem de filmes numa perspetiva de aula de língua estrangeira (abordagem comparativa, 

narrativa ou funcional e a tipologia de exercícios a usar). Será também dada uma atenção especial 

às ferramentas informáticas que os professores hoje dispõem para preparar os filmes, 

nomeadamente para a seleção e corte de cenas. 

          Os módulos terão respetivamente a duração aproximada de quatro, sete e onze horas. Nas 

últimas três horas da formação, proceder-se-á à avaliação individual a partir da apresentação dos 

trabalhos finais baseados nas atividades propostas durante a formação. 

 

 

 

 

Regime de avaliação dos formandos na ação de formação: 

 

A avaliação decorrerá em diferentes momentos da formação: 

 - durante o processo de formação, far-se-á avaliação formativa, com "feedback" escrito individual 

e de grupo, (se necessário). 

- a avaliação final constará de um conjunto de actividades e materiais elaborados pelos formandos. 

Os formandos serão avaliados numa escala quantitativa de 1 (um) a 10 (dez) valores, classificação 

essa que constará nas fichas de avaliação dos formandos, e no Certificado de Creditação da acção, 

juntamente com as seguintes menções qualitativas: 

- de 9 a 10 valores - Excelente 

- de 8  a 8,9 valores - Muito Bom 

- de 6,5 a 7,9 valores - Bom 

- de 5 a 6,4 valores - Regular 

- de 1 a 4,9 valores - Insuficiente 

 


