
  

 

 

 

 
A9- “Didática do português no 3º ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário: uma 

abordagem colaborativa” 

 

 

Fundamentação da ação de formação: 

 

A necessidade de qualificar o ensino do Português, as medidas consubstanciadas no Plano 

Estratégico para o Ensino do Português e os avanços metodológicos na didática da língua e da 

didática da literatura tornam premente a formação na área da Didática do Português com o 

propósito de atualizar conhecimentos e de promover atitudes de mudança. 

Os documentos programáticos Programa e Metas Curriculares de Português do Ensino Básico, 

homologado por meio do Despacho n.º 7442-D/2015, de 6 de julho de 2015 e Programa e Metas 

Curriculares de Português do Ensino Secundário, homologado por meio do Despacho n.º 868-

B/2014, de 20 de janeiro de 2014 substituem progressivamente os anteriores e agregam as Metas 

Curriculares, constituindo-se como documentos únicos coerentes, que têm em conta as finalidades 

da disciplina, os conteúdos e os objetivos a atingir. Trata-se de uma perspetiva programática nova, 

que se assume como um referencial claro e objetivo que visa contribuir para uma melhor qualidade 

da aprendizagem dos nossos alunos.  

Relativamente ao Ensino Secundário, verificam-se diferenças significativas em relação ao 

documento programático anterior, pelo que se considera necessária a realização de formação 

contínua que permita aos professores a correspondente atualização, o esclarecimento de dúvidas e o 

aprofundamento de conhecimentos que possam contribuir para uma melhor docência e uma melhor 

aprendizagem dos alunos do Ensino Secundário à luz do previsto neste Programa e Metas 

Curriculares de Português do Ensino Secundário.  

Com esta ação visa-se contribuir para que os professores se sintam seguros no novo caminho que 

agora vão percorrer com os seus alunos. 

Pretende-se, ainda, dotar os professores das ferramentas necessárias a uma didática do português, 

cientificamente fundamentada, pedagogicamente validada e de acordo com as orientações propostas 

pelos Programas e Metas Curriculares de Português dos Ensinos Básico e Secundário. 

  

Objetivos da ação de formação: 

 

A presente ação de formação visa analisar os princípios orientadores do novo Programa e 

correspondentes Metas, analisar propostas de atividades e materiais propiciadores dos 

desempenhos previstos nas Metas para os diferentes conteúdos, em cada um dos domínios e 

equacionar percursos pedagógico-didáticos à luz do Programa de Português do Ensino Básico e do 

Programa de Português do Ensino Secundário e respetivas Metas Curriculares. 

Procura-se que, no final, haja impacto no processo de ensino e aprendizagem do Português, na 

criação de novas dinâmicas na sala de aula com vista ao Sucesso Educativo, que se desenvolvam 

práticas reflexivas de análise de materiais e de resultados obtidos, que se perspetivem e 

implementem formas de atuação pedagógica inovadoras e experiências potencializadoras da 

construção de aprendizagens significativas na disciplina. 

Desta forma, os formandos deverão: 

- aprofundar práticas de trabalho colaborativo interpares, criando uma comunidade de reflexão, 

aprendizagem e partilha de experiências e aprofundando a capacidade de articular a teoria e a 

prática; 

- desenvolver competências e saberes propiciadores de reflexão sobre as práticas letivas e a sua 



  

 

 

 

adequação aos pressupostos programáticos e aos contextos de ensino e aprendizagem; 

- reformular e/ou criar recursos para a utilização nas aulas de Português, de acordo com os 

normativos legais e documentos de referência, capazes de melhorar a qualidade dos processos de 

ensino, aprendizagem e avaliação; 

- construir materiais didáticos adequados às necessidades dos alunos, numa perspetiva de 

diferenciação pedagógica; 

- Aprofundar conhecimentos e a capacidade de compreensão e investigação sobre as condições de 

transmissibilidade de uma língua em contexto escolar e sobre a caracterização de contextos 

educativos na perspetiva da didática do português; 

- Desenvolver práticas reflexivas de análise de materiais e de resultados obtidos. 

• Resposta às necessidades de formação dos professores;  

•  Impacto no processo de ensino e aprendizagem;  

• Criação de dinâmicas de utilização de ferramentas diversas em sala de aula; 

• Colaboração e partilha entre os formandos/professores; 

• Articulação entre os vários intervenientes do sistema. 

 

 

Conteúdos da ação de formação: 

 

Componente teórica/prática - trabalho presencial  

1. Quinze Princípios da Didática Geral aplicada ao Português. 

1.1 Contributo das neurociências para a implementação de didáticas adaptadas à faixa etária 

dos alunos. 

1.2 Exemplificação de casos práticos para cada princípio enunciado. 

2. Estudo/apropriação dos pressupostos teóricos dos documentos estruturantes do processo de 

ensino, aprendizagem e avaliação: Programa e Metas Curriculares de Português do Ensino Básico, 

Programa e Metas Curriculares de Português do Ensino Secundário, Dicionário Terminológico, 

Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar do Ministério da Educação, legislação em 

vigor.  

3. Os objetivos e os descritores de desempenho por domínio de referência: oralidade, leitura e 

escrita, educação literária e gramática. 

– os princípios orientadores;  

– a estrutura;  

– os objetivos;  

– os domínios e respetivos conteúdos;  

– as metas. 

3.1 - O domínio da Oralidade. 

– os conteúdos e respetivos tópicos;  

– os géneros textuais; 

 – os correspondentes descritores de desempenho indicados nas Metas; 

3.2 O domínio da Leitura e da Escrita. 

– os conteúdos e respetivos tópicos;  

– os géneros textuais;  

– a complexidade textual;  

– os correspondentes descritores de desempenho indicados nas Metas; 



  

 

 

 

 – a relação com o domínio da Oralidade e o da Escrita.  

3.3 O domínio da Educação Literária. 

– as obras e os textos literários selecionados;  

– os tópicos de conteúdo;  

– a complexidade textual;  

– o Projeto de Leitura;  

– os correspondentes descritores de desempenho indicados nas Metas. 

3.4 O domínio da Gramática. 

– os conteúdos;  

– os correspondentes descritores de desempenho indicados nas metas;  

– a articulação com os outros domínios do Programa. 

- Competências de aprendizagem centrada no aluno e estratégias de aprendizagem. 

4. Identificação, reflexão e esclarecimento de áreas críticas do programa.  

5. Metodologias de trabalho por domínio de referência; desenvolvimento de práticas 

pedagógicas; planificação dos trabalhos a desenvolver em grande/pequeno grupo.  

6. Desenho e planificação de uma intervenção didática com vista ao Sucesso Escolar; 

produção de materiais pedagógico-didáticos para aplicação em sala de aula. 

7. Reflexão, análise, comentários aos registos de evidências relativas à conceção e, 

principalmente, aplicação em contexto de sala de aula dos materiais produzidos. 

 

Trabalho autónomo  

1. Conceção e aplicação dos materiais produzidos nas sessões conjuntas e em trabalho 

autónomo. 

2. Recolha de evidências relativas à aplicação dos recursos pedagógico/didáticos concebidos e 

aplicados em contexto de trabalho na sala de aula.  

3. Reflexão e Avaliação das intervenções na sala de aula: apresentação das 

experiências/intervenções desenvolvidas pelos formandos.. 

4. Avaliação global da ação através da recolha em portefólio digital dos materiais produzidos 

e elaboração de relatório de reflexão crítica. 

 

 

 

 

Regime de avaliação dos formandos na ação de formação: 

 

1. A compilação do portefólio de investigação. 

1.1.Identificação, reflexão e esclarecimento de áreas críticas do programa. 

1.2.Planificação de unidades didáticas: contexto/ponto de partida, objetivos de aprendizagem, 

competências a desenvolver, descritores de desempenho por domínio de referência (oralidade, 

leitura e escrita, educação literária e gramática), conteúdos, conhecimentos prévios, atividades, 

recursos e materiais, avaliação. 

1.3.Resultado da testagem dos materiais produzidos nas sessões conjuntas e em trabalho autónomo. 

2. Relatório de reflexão crítica de progresso individual. 

Os critérios de avaliação a utilizar são: qualidade da participação no contexto dos objetivos; 



  

 

 

 

qualidade do trabalho individual e/ou em equipa; qualidade do relatório de reflexão crítica de 

progresso individual. 

Para a avaliação final individual de cada professor será usada uma escala quantitativa de 1 a 10 

valores: Excelente - de 9 a 10 valores; Muito Bom - de 8 a 8,9 valores; Bom - de 6,5 a 7,9 valores; 

Regular – de 5 a 6,4 valores; Insuficiente – de 1 a 4,9 valores. 

 


