
 

 
 

 
 

 
ATIVIDADE FORMATIVA 

 
 

 

DESIGNAÇÃO 

 

 

Competências de Escrita: da técnica à produção textual 
Código: 010.01.22-DFP-047.02/14  

 

OBJETIVOS 

 

Objetivos Gerais:  

 

1. Escrever com autonomia e fluência diferentes tipos de texto adequados ao contexto, às 

finalidades, aos destinatários e aos suportes da comunicação, adotando as convenções próprias de 

cada um deles.  

 

Objetivos Específicos:  

 

1. Desenvolver o domínio de mecanismos de organização, de articulação e de coesão textuais, 

aplicando corretamente regras de ortografia e pontuação. 

2. Recorrer autonomamente a técnicas e processos de planificação, textualização e revisão, 

utilizando diferentes instrumentos de apoio, nomeadamente ferramentas informáticas. 

3. Utilizar, com autonomia, estratégias de revisão e aperfeiçoamento de texto. 

CONTEÚDOS 

 

 I - A competência da Escrita:  

1.  Textos do domínio transacional e educativo  

1.1. Requerimento 

1.2. Declaração 

1.3. Comunicado 

1.4. Carta formal e informal 

1.5. Curriculum Vitae e carta de apresentação 

1.6. Relatório 

 

2. Textos expositivo-argumentativos  

2.1. Exposição 

2.2. Reclamação 

2.3. Dissertação 

2.4. Comentário 

 

II - O aperfeiçoamento da escrita – aplicação da técnica em contexto, tendo em conta a melhoria 

dos seguinte domínios:  

4.1. Ortografia; 

4.2. Estruturação textual; 

4.3. Abordagem temática e enriquecimento linguístico; 

4.4. Coesão interfrásica, frásica, temporal e referencial; 

 

 

 

ÁREA DE 

FORMAÇÃO 

 

C – PRÁTICA E INVESTIGAÇÃO PEDAGÓGICA E DIDÁCTICA 

 

MODALIDADE DE 

FORMAÇÃO 

 

Oficina de formação 

 



 

ACREDITAÇÃO/ 

VALIDAÇÃO 

 

 

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

Setembro.  

 

 

DURAÇÃO  

 

 

 

34 horas (17 horas presenciais, 17 horas de trabalho autónomo) 

 

 

 

DESTINATÁRIOS 

 

 

 

Professores dos grupos de recrutamento 110 

 

FORMADOR(A) 

 

Fátima Matos 

 

CRITÉRIOS DE 

SELEÇÃO 
Ordem de inscrição 

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 realizado nas sessões presenciais – 45% 

 Trabalho autónomo – 45% 

 

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 

 

Escola Secundária Jaime Moniz, Auditório 1, Piso 3 

 

CALENDARIZAÇÃO 13, 20 e 27 de março; 3 de abril de 2014 
 
Das 14:30 às 18:00 

 

 24 de abril de 2014 14:30 às 17:30 

INSCRIÇÕES 

 

 

 

 Os docentes deverão realizar a sua inscrição até ao dia 27 de fevereiro de 2014 

através da hiperligação divulgada eletronicamente ou da página da DRE, no 

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

 

 A lista dos formandos selecionados poderá ser consultada a partir das 14 horas do 

dia 28 de fevereiro de 2014, através do site http://www02.madeira-

edu.pt/dre/formacao.aspx 

 

 Os formandos selecionados deverão confirmar a sua participação até ao dia 7 de 

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

  

 A lista definitiva dos formandos selecionados poderá ser consultada a partir das 14 

horas do dia 11 de março de 2014, na página da DRE: http://www02.madeira-

edu.pt/dre/formacao.aspx  

 Os formandos suplentes deverão também consultar a lista definitiva. 
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