
 

 
 

 
 

ATIVIDADE FORMATIVA 
 

 

DESIGNAÇÃO 

 

 

Conhecimento Explícito da Língua (CEL) – Classes de 

palavras 
Códigos:  

010.01.22-DFP-048.03/14 

010.01.22-DFP-048.04/14 
 

RAZÕES 

JUSTIFICATIVAS 

 

O atual contexto de implementação obrigatória das Metas Curriculares exige aos docentes a 

compreensão das novas orientações ministeriais e uma necessária reorganização dos 

conhecimentos e estratégias didático-pedagógicos no âmbito do Conhecimento Explícito da 

Língua. 

A presente ação de formação visa responder às necessidades dos docentes, permitindo, através do 

estudo do Dicionário Terminológico e da análise simultânea do NPP e das Metas Curriculares, a 

atualização dos seus conhecimentos no âmbito do domínio das Classes de Palavras. 

OBJETIVOS 

 

Objetivos Gerais:  

 

1. Estudar os conceitos linguísticos do Dicionário Terminológico (Classes de Palavras) numa 

perspetiva científico-pedagógica; 

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

conteúdos deste domínio do CEL, em paralelo com as propostas dos manuais e mediante as 

orientações das Metas Curriculares e do NPP. 

 

 

 

Objetivos Específicos:  

 

1. Identificar as principais alterações ao domínio das Classes de Palavras, introduzidas pelo 

Dicionário Terminológico. 

2. Conhecer os paradigmas que fundamentam a criação das novas classes de palavras. 

3. Compreender as relações semânticas e sintáticas entre as palavras, mediante o seu 

contexto. 

4. Analisar os manuais escolares em uso à luz dos os normativos legais (NPP e Metas). 

 

 

 

 

 

 

  



CONTEÚDOS 

 

  

 

1.ª sessão presencial (3h) 

1. Contextualização dos objetivos e dos conteúdos da ação; 

2.  Explicitação da metodologia de trabalho das componentes presencial e à distância; 

3. Orientações para o desenvolvimento do trabalho à distância. 

Sessões à distância (24h) 

1. Programa de Português do 1º Ciclo do Ensino Básico: fundamentos e conceitos; opções 

programáticas; resultados esperados; - 1h 

2. Metas Curriculares no âmbito do CEL (conhecimento explícito da língua); - 1h 

3. DT - Linguística descritiva: classe de palavras (B3)  

3.1. Classe aberta de palavras:  

3.1.1. nomes próprios e comuns (coletivos) -5h 

3.1.2. adjetivos qualificativos, relacionais e numerais. – 5h 

3.1.3. advérbios de predicado, de frase e outros. – 5h 

3.1.4. verbos principais, copulativos e auxiliares. – 5h 

         3.1.4.1. valor temporal e aspetual dos tempos e modos verbais 

4. Análise crítica das propostas dos manuais relativamente à lecionação dos conteúdos de CEL 

acima descritos. – 2h 

2.ª sessão presencial (3h) 

Apresentação individual dos trabalhos finais. 

ÁREA DE 

FORMAÇÃO 

 

 

C – PRÁTICA E INVESTIGAÇÃO PEDAGÓGICA E DIDÁCTICA 

 

MODALIDADE DE 

FORMAÇÃO 

 

B-Learning 

 

 

ACREDITAÇÃO/ 

VALIDAÇÃO 

 

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

Setembro.  

 

DURAÇÃO  

 

30 horas (6 horas presenciais e 24 horas a distância) 

 

 

DESTINATÁRIOS 

 

Professores do 1.º ciclo do Ensino Básico  

 

Nº DE 

PARTICIPANTES 

 

30 

 

FORMADORAS 

 

Fátima Matos e Vanda Gouveia  

 

CRITÉRIOS DE 

SELEÇÃO 
Serão selecionados, preferencialmente, os docentes residentes no Porto Santo. 

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:  

 

 Assiduidade e pontualidade – 10% 

 Trabalho final -30% 

 Trabalho nas sessões online – 60% 

 

 

CERTIFICAÇÃO 

Os formandos que cumprirem as condições mínimas de frequência da ação terão 

acesso a um certificado de formação mediante o pagamento da taxa de 6,53€ (Portaria 

n.º 2/2012 de 12 de janeiro). 

LOCAL DE 

REALIZAÇÃO 

 

 

Sala Multiusos, Espaço Internet da Câmara Municipal do Porto Santo 

 

 

 



CALENDARIZAÇÃO 
 

3 de outubro, 7 de novembro e 12 de dezembro de 2014 

 

010.01.22-DFP.048.03/14 

Manhã: das 09:30 às 12:30 

 

 

010.01.22-DFP-048.04/14 

Tarde: das 14:30 às 17:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

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 19 de setembro de 2014; 

 Consultar a lista dos formandos selecionados a partir das 14h do dia 22 

de setembro de 2014; 

 Consultar a lista definitiva dos formandos selecionados a partir das 14 

horas do dia 25 de setembro de 2014; 

 

 Os formandos suplentes deverão também consultar a lista definitiva. 

 

 Os formandos selecionados terão que confirmar a sua participação até ao dia 24de 

setembro de 2014, através do endereço eletrónico dfp.dre@live.madeira-edu.pt. 
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