
 

 
 

 
 

ATIVIDADE FORMATIVA 
 

 

DESIGNAÇÃO 

 

 

Práticas de Gramática: Sintaxe e Pontuação 
Código: 010.01.22-DFP-051.08/15 

 

OBJETIVOS 

Objetivos Gerais:  

1. Aprofundar os conhecimentos dos diferentes conteúdos da Gramática, no domínio da 

sintaxe, apresentados nas Metas Curriculares e no programa de Português.; 

2. Realizar atividades práticas que permitam compreender e aplicar de um ponto de vista 

didático-pedagógico os novos conceitos de Gramática. 

 

Objetivos Específicos:  

 
1.  Identificar as principais alterações do DT, ao nível da sintaxe;  

2.  Refletir sobre o paradigma que fundamenta as novas funções sintáticas;  

3. Distinguir complementos e modificadores do nome, do verbo, do adjetivo e da frase;  

4. Conhecer a natureza dos verbos e a sua regência;  

5. Justificar outras alterações do DT ao nível das funções sintáticas, no interior da frase simples ou 

composta;  

6. Relacionar a pontuação com as funções sintáticas nominais e frásicas;  

7. Partilhar conhecimentos e experiências que permitam o aprofundamento didático-

pedagógico.   

CONTEÚDOS 

 
 

 

1. A sintaxe: 

 

1.1. Combinações livres de palavras: constituintes da frase – Grupos frásicos e funções 

sintáticas. (3h 30m) 

         1.2.  Regências verbais (3h) 

         1.3. Funções sintáticas: (15h) 

                1.3.1. GN / Sujeito simples e composto; / Sujeito Nulo: subentendido, indeterminado e 

                 expletivo;  

                1.3.2. GV /Predicado;  

                1.3.3. Complementos do verbo (direto, indireto, oblíquo e agente da passiva); 

                complementos do nome e do adjetivo;  

                1.3.4. Modificadores (do grupo nominal, do grupo verbal e da frase);  

                1.3.5. Predicativo do sujeito e do complemento direto.  

 

        2. Relação entre a pontuação e as funções sintáticas. (3h30m) 

ÁREA DE 

FORMAÇÃO 
C – PRÁTICA E INVESTIGAÇÃO PEDAGÓGICA E DIDÁTICA 

MODALIDADE DE 

FORMAÇÃO 

 

Curso de formação 

 

VALIDAÇÃO 

 

Formação válida para progressão em carreira, de acordo com o Despacho n.º 106/2005, de 21 de 

Setembro.  

 

DURAÇÃO  

 

28 horas 

 

DESTINATÁRIOS Professores do 1.º ciclo do Ensino Básico 

Nº DE 

PARTICIPANTES 

 

20 

 



FORMADORAS 

 

Ana Santos e Maria José Martinho 

 

CRITÉRIOS DE 

SELEÇÃO 

 

o Professores titulares de turma dos 3.º e 4.º anos de escolaridade; 

o Professores de Educação Especial que se encontrem a dar apoio aos 3.º e 4.º anos e 

professores de apoio/estudo aos 1.º 2 º anos de escolaridade; 

o Professores titulares de turma dos 1.º e 2.º anos de escolaridade; 

o Professores de Educação Especial que se encontrem a dar apoio aos 1.º e 2.º anos e 

professores de apoio/estudo aos 1.º 2 º anos de escolaridade; 

o Outros professores. 

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:  

 

o Assiduidade e pontualidade – 10%; 

o Tarefas realizadas nas sessões – 30%; 

o Intervenções pertinentes – 10%; 

o Trabalho individual – 50% 

 

 

LOCAL DE 

REALIZAÇÃO 

 

 

Escola Horácio Bento de Gouveia 

 

 

 

CALENDARIZAÇÃO 

 

 

20 e 27 de janeiro; 03, 10 e 24 de fevereiro; 03, 10 e 17 de março das 09:00 às 12:30 

INSCRIÇÕES 

 

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

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

 Realizar a sua inscrição até ao dia 11 de janeiro de 2015; 

 

 Consultar a lista dos formandos selecionados a partir das 14h do dia 12 
de janeiro de 2015; 

 

 Os formandos selecionados terão que confirmar a sua participação até 

ao dia 13 de janeiro  2015, através do endereço eletrónico 

dfp.dre@live.madeira-edu.pt. 

 

 Consultar a lista definitiva dos formandos selecionados a partir das 14h 

do dia 14 de janeiro 2015; 
 

Os formandos suplentes deverão também consultar a lista definitiva. 

 

http://www02.madeira-edu.pt/dre/formacao.aspx
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