
 

 
 

 
 

ATIVIDADE FORMATIVA 
 

 

DESIGNAÇÃO 

 

Programa e Metas Curriculares de Português de 10.º ano 
Código: 010.01.22-DFP-0.86.01/15  

RAZÕES 

JUSTIFICATIVAS 

 

A implementação, a partir de setembro de 2015, do Novo Programa de Português de 10º 

ano e das respetivas Metas Curriculares, enquanto referenciais de ensino e de avaliação, 

exige aos docentes a compreensão das novas orientações ministeriais e uma necessária 

reorganização dos conhecimentos e estratégias didático-pedagógicos no âmbito dos 

diferentes domínios desta disciplina. 

A presente ação de formação visa atualizar os conhecimentos literários e linguísticos dos 

professores do ensino secundário, permitindo, através do estudo do Novo Programa de 

Português de 10º ano e das respetivas Metas Curriculares, preparar os professores do 

grupo disciplinar de cada escola, para lidar com esta nova realidade, designadamente 

na escolha consciente dos manuais. 

OBJETIVOS 

 

Objetivos Gerais:  

1. Estudar os conceitos literários e linguísticos do Novo Programa de Português do Ensino 

Secundário e das Metas Curriculares, numa perspetiva científico-pedagógica. 

2. Desenvolver competências e técnicas pedagógicas que permitam a planificação dos 

conteúdos dos diferentes domínios, em paralelo com as orientações dos normativos legais de 

referência. 

 

Objetivos Específicos:  

1. Identificar as principais alterações no âmbito da Leitura, da Escrita, da Oralidade, da 

Educação Literária e da Gramática. 

2. Conhecer os diferentes graus de complexidade textual, enquanto critério paradigmático 

do Programa e das Metas Curriculares. 

3. Compreender os diferentes géneros de texto (marcas comuns e específicas) como 

ferramenta didática. 

4. Conhecer os paradigmas que fundamentam a Leitura e a Educação Literária, enquanto 

domínios complementares em interação com os restantes domínios. 

5. Analisar, numa perspetiva pedagógico-didática, obras literárias recomendadas nas Metas 

Curriculares.  

CONTEÚDOS 

  

Apresentação Geral do documento Programa e Metas Curriculares de Português do Ensino Básico  

– os princípios orientadores; – a estrutura; – os objetivos; – os domínios e respetivos conteúdos; – as 

metas.  

Questões relativas ao Programa   

– Complexidade textual; – Géneros textuais; - História da Língua 

O domínio da Oralidade  

- os conteúdos e respetivos tópicos; - os géneros textuais - marcas de género comuns e marcas de 

género específicas; - os correspondentes descritores de desempenho, indicados nas Metas; - a 

relação com os domínios da Leitura e da Escrita. 

O domínio da Leitura  

– os conteúdos e respetivos tópicos; – os géneros textuais; – a complexidade textual;  

– os correspondentes descritores de desempenho, indicados nas Metas; – a relação com os 

domínios da Oralidade e o da Escrita.  

O domínio da Educação Literária  

- as obras e a visão escalar da complexidade temática; - os géneros textuais - marcas de género 

comuns e marcas de género específicas; - os correspondentes descritores de desempenho, 

indicados nas Metas; - a relação com os domínios da Oralidade, da Escrita e da Gramática. 

O domínio da Gramática  

– os conteúdos e respetivos tópicos;  

– os correspondentes descritores de desempenho, indicados nas Metas;  

– a relação com os domínios da Leitura, da Educação Literária, da Oralidade e o da Escrita. 



METODOLOGIA 

 

Três sessões presenciais teórico-práticas, num total de 13h. 

 

Treze horas de trabalho autónomo na plataforma Moodle da DRE: 

- Apresentação de trabalhos individuais, de pares e de grupo; 

- Exercícios práticos em fóruns de trabalho; 

- Reflexões críticas. 

CRITÉRIOS DE 

AVALIAÇÃO 

 

 A avaliação será individual, qualitativa e quantitativa, expressa numa escala numérica de 1 a 10 

valores, nos termos previstos na Carta Circular CCPFC - 3/2007, de setembro de 2007, do Conselho 

Científico Pedagógico da Formação Contínua e com base nos seguintes critérios:  

 

CERTIFICAÇÃO 
Os formandos que cumprirem as condições mínimas de frequências da ação terão 

acesso a um certificado de formação validada pela DRE. 

LOCAL DE 

REALIZAÇÃO 

 

Auditório 1 da Escola Secundária Jaime Moniz 

 

CALENDARIZAÇÃO 
12 de março de 2015 das 14:00 às 18:30 

9 e 30 de abril de 2015 das 14:00 às 18:15 

INSCRIÇÕES 

 

Através da página da DRE na internet, no separador Formação, em http://www02.madeira-

edu.pt/dre/formacao.aspx, os formandos deverão: 

 

 Realizar o seu registo até ao dia 8 de março de 2015 através do link: 

http://goo.gl/6wPecC 
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