Ficha da Ação
Designação A didática do Português, estratégias motivacionais e avaliação da oralidade
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Duração
Nº Total de horas presenciais conjuntas 15
Nº de Créditos 1.2

Nº Total de horas de trabalho autónomo 15

Calendarização
Entre 2 e 3 (meses)
Cód. Área C05 Descrição Didácticas Específicas (Português),
Cód. Dest. 99 Descrição Professores dos Grupos 200, 210, 220, 300
Dest. 50% 99 Descrição Professores dos Grupos 200, 210, 220, 300
Nº de formandos por cada realização da acção
Mínimo 10 Máximo 20

Anexo B
A preencher nas modalidade de Oficina, Estágio, Projecto e Círculo de Estudos
Razões justificativas da acção: Problema/Necessidade de formação identificado
O ensino-aprendizagem do domínio da oralidade tem sido contemplado de forma explícita, ao lado de outros domínios
estruturantes, em diferentes programas de Português, ao longo de várias décadas. Contudo, a falta de uma tradição
estruturada de ensino da oralidade e o peso da figura de um exame que avalia domínios da escrita têm levado a que este
domínio tenha sido constantemente relegado para segundo plano. Face a esta realidade, o próprio Ministério da Educação
sentiu a necessidade de estimular o ensino da oralidade em contexto formal quando no Despacho Normativo de abertura do
ano escolar 2016/2017, no ponto 6 do artigo 13.º , contemplou um tempo semanal para o desenvolvimento da oralidade na
disciplina de Português.
Tendo em conta este contexto particular, a presente ação pretende promover uma ação de reflexão sobre a didática da
oralidade, explorando percursos didáticos e estratégias motivacionais para o desenvolvimento desta competência, por um lado
e, por outro, que se explorem as metodologias de avaliação dos produtos orais tanto numa perspetiva formativa como
sumativa. Nesta perspetiva, a presente ação insere-se, deste modo, no Plano Estratégico de Promoção do Sucesso, indo ao
encontro das necessidades de formação com o objetivo último de diminuir o insucesso escolar na disciplina de Português.
Efeitos a produzir: Mudança de práticas, procedimentos ou materiais didácticos
Pretende-se que os formandos,
• reflitam sobre o paradigma de abordagem da oralidade subjacente aos diferentes documentos legais;
• analisem os conteúdos relacionados com a oralidade previstos no PPEB e nas MCP;
• reflitam sobre princípios teóricos associados a cada um dos domínios da oralidade;
• reflitam sobre processos de transposição didática em contexto de sala de aula;
• reflitam estratégias motivacionais para o ensino da oralidade;
• explorem percursos de avaliação dos produtos orais em contexto de sala de aula.
Conteúdos da acção
1. O domínio da oralidade no PPEB e Metas Curriculares de Português (1 h)
• especificidades dos diferentes géneros do oral (4h)
• propostas de abordagem dos diferentes géneros do oral em contexto de sala de aula (4h)
2. A avaliação da oralidade
• domínios do oral (1h)
• parâmetros de avaliação (2h)
• tipos de avaliação e sua implementação (2h)
Metodologias de realização da acção
Esta ação de formação terá a duração de 15 horas presenciais e de 15 horas não presenciais. As sessões de formação serão
teórico-práticas. A metodologia da ação assenta essencialmente numa intervenção expositiva e reflexão em torno de
propostas estratégias de implementação de atividades relacionadas com a oralidade e na elaboração de grelhas de avaliação
das modalidades do oral, promovendo a interação permanente entre o formador e os participantes. Os trabalhos práticos
consistem na análise dos conteúdos previstos no PPEB e nas MCP e na testagem de propostas de implementação didática e
de avaliação de diferentes géneros do oral.
Regime de avaliação dos formandos
A avaliação do desempenho dos formandos terá em conta os seguintes parâmetros:
• Participação nas sessões (20%);
• implementação de uma atividade de oralidade em contexto de sala de aula (60%)
• Qualidade da reflexão crítica final (20%).
- Obrigatoriedade de frequência de 2/3 das horas presenciais.
Na avaliação será tido em consideração:
1 a 4,9 valores – Insuficiente

5 a 6,4 valores – Regular
6,5 a 7,9 valores – Bom
8 a 8,9 valores – Muito Bom
9 a 10 valores – Excelente
Forma de avaliação da acção
- Pelos formandos: resposta a um questionário elaborado para o efeito
- Pelos formadores: resposta a um questionário elaborado para o efeito e relatório do formador
O tratamento estatístico dos dados integrará um Relatório que será analisado pela Comissão Pedagógica da entidade
formadora
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