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Ações de Formação c/despacho > Imprimir (id #103551)

Ficha da Ação

Título Brush up your English 2
Área de Formação B - Prática pedagógica e didática na docência
Modalidade Curso de Formação
Regime de Frequência Presencial

Cód. Área   Descrição

Reg. de acreditação (ant.)

 
Formadores

 
 
 

 

 

 
Estrutura da Ação

Razões justificativas da ação e a sua inserção no plano de atividades da entidade proponente
 No mundo atual, a língua inglesa representa uma mais-valia, sendo utilizada nos mais diversos contextos, incluindo a

prática pedagógica. Com este curso pretende-se que os formandos adquiram uma formação mais sólida ou uma
atualização de competências já adquiridas.
Objetivos a atingir

 Aplicar e aperfeiçoar os princípios inerentes ao processo de comunicação ao nível da escrita, leitura e da oralidade em
língua inglesa.
Conteúdos da ação

 Este curso de formação terá num total de 25 horas presenciais, que serão distribuídas pelos conteúdos, como se ilustra
de seguida: 

 Temas/Sessões:
 • Diagnose (3 horas)

 • Inquérito diagnóstico (escrito / oral) 
  

• Multicultural societies (3 horas)
 • Leitura, exploração de texto (escrita / oral), vocabulário, produção escrita / oral

 • Present Simple / Present Continuous 
 • Question words

  
 
• Travelling (3 horas)

 • Leitura, exploração de texto (escrita / oral), vocabulário, produção escrita / oral
 • Articles / zero article

 • Adverbs of frequency
  

• Health (3 horas)
 • Leitura, exploração de texto (escrita / oral), vocabulário, produção escrita / oral

 • Demonstrative determiners
  

 
• Technology (3 horas)

 • Leitura, exploração de texto (escrita / oral), vocabulário, produção escrita / oral
 • Connectors of contrast: but, although, however, despite, in spite of

 • Past Simple (regular verbs / irregular verbs)
  

• Entertainment (3 horas)
 

Duração
 Horas presenciais: 25

Nº de horas acreditadas: 25

Cód. Dest. 99   Descrição Educadores de Infância, Professores dos Ensinos Básico e Secundário e Educação Especial
DCP   Descrição
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• Leitura, exploração de texto (escrita / oral), vocabulário, produção escrita / oral
 • Present Perfect

 • Connectors of cause
  

• Environment (3 horas) 
 • Leitura, exploração de texto (escrita / oral), vocabulário, produção escrita / oral

 • Future: will / be going to
 • Relative pronouns

  
• Avaliação (4 horas)
Metodologias de realização da ação

 A formação irá decorrer na modalidade de “curso de formação”, considerada uma modalidade de formação contínua com
uma função global de aquisição de conhecimentos, capacidades e competências por parte dos professores, no sentido de
desenvolver a autoformação. Decorrerá no ano lectivo de 2018/19, perfazendo 25 horas de formação, com acreditação
correspondente a 1 crédito.

 As sessões dividir-se-ão em duas partes distintas: uma primeira em que será trabalhado o tema (de forma escrita e oral) e
uma segunda dedicada a itens gramaticais. Na primeira, o tema será abordado a partir de diversos suportes, quer
escritos, quer orais/visuais. A segunda parte terá uma apresentação seguida de prática e os materiais serão igualmente
diversos.
Regime de avaliação dos formandos

 Para além do cumprimento das determinações legais, a avaliação dos formandos terá por base a qualidade e adequação
dos materiais, produzidos, sendo formalizada numa escala de classificação quantitativa de 1 a 10 valores de acordo com
a regulamentação em vigor (Cartas Circulares do CCPFC e Despacho n.º 4595/2015, de 6 de maio), no cumprimento das
determinações legais.
Bibliografia fundamental

 
Bibliografia primária: dicionários, gramáticas.
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