MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
CENTRO DE FORMAÇÃO DE ESCOLAS DO CONCELHO DE ALMADA

AÇÃO:
O DICIONÁRIO TERMINOLÓGICO NOS PROGRAMAS DE PORTUGUÊS DO 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO E NO ENSINO
SECUNDÁRIO
Nº Registo de Acreditação: CCPFC/ACC-70513/12
Modalidade: Curso de Formação
Duração: 30 horas presencias
Unidades de Créditos: 1,2 créditos
Formador: Carlos Rocha
Carreira Docente:
a) Para os efeitos previstos no artigo 5º, do Regime Jurídico da Formação Contínua de Professores, a presente
ação releva para efeitos de progressão em carreira de Educadores de Infância e Professores dos Ensinos
Básico e secundário
b) Para os efeitos da aplicação do nº 3º do artigo 14º do Regime Jurídico da Formação Contínua de
Professores, a presente ação releva para efeitos de progressão em carreira.
DESTINATÁRIOS DA AÇÃO:
Professores dos Grupos 200, 210, 220 e 300
EFEITOS A PRODUZIR:
— Identificar as mudanças que a adoção do DT introduz na consideração de diferentes áreas de
análise linguística.
— Estabelecer uma comparação entre o DT e a Nomenclatura Gramatical Portuguesa de 1967.
— Comparar alguns aspetos considerados inovadores com o que dizem os gramáticos.
— Aplicar adequadamente os novos termos nos diferentes âmbitos da análise gramatical.
— Conhecer a distribuição dos novos termos pelos diferentes níveis de ensino-aprendizagem,
conforme se determina nos respetivos programas.
— Delimitar os termos do DT de explicitação obrigatória em cada ciclo.
— Apresentar propostas de anualização dos programas.
— Elaborar propostas de abordagem pedagógico-didática dos conceitos considerados mais relevantes

CONTEÚDOS DA AÇÃO
- O Dicionário Terminológico: organização em domínios (1hora)
- Classificação das palavras compostas (3horas)
- Estrutura do predicado (3horas)
- Complemento oblíquo (2horas)
- Predicativo do sujeito (3horas)
- Advérbios e suas subclasses (3horas)
- Modificadores do verbo e do nome (3horas)
- Quantificadores vs determinantes (3horas)
- Conjunção adversativa (3horas)
- Tipos de subordinação: (3horas)
*Substantiva
*Adjetiva
*Adverbial
- Coesão e coerência (3horas)
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
CENTRO DE FORMAÇÃO DE ESCOLAS DO CONCELHO DE ALMADA

AVALIAÇÃO:
A avaliação será traduzida numa escala de classificação quantitativa de 1 a 10 valores, nos termos do nº 3 do
artigo 13º do RJFCP e da carta circular – 3/2007, de setembro de 2007, do CCPFC, segundo a escala:
Excelente — de 9 a 10 valores;
Muito bom — de 8 a 8,9 valores;
Bom — de 6,5 a 7,9 valores;
Regular — de 5 a 6,4 valores;
Insuficiente — de 1 a 4,9 valores.
- Os critérios de avaliação serão elaborados de acordo com as orientações do Centro de Formação, tendo por base
os seguintes itens:
Assiduidade;
Empenho e participação nas sessões;
Trabalhos produzidos: aplicação dos conceitos e técnicas;
Reflexão crítica sobre a formação vivenciada.
CRONOGRAMA:
Sessão
1.ª
2.ª
3.ª
4.ª
5.ª
6.ª
7.ª
8.ª
9.ª
10.ª

9h30-12h30
26 de maio

18h00-21h00
1de junho

2 de junho
8 de junho
9 de junho
15 de junho
16 de junho
22 de junho
23 de junho
30 de junho

Local de Realização: Escola Secundária Cacilhas - Tejo
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