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Ação em modalidade de Curta Duração
Nos termos do Decreto-Lei n.º 22/2014, de 11 de fevereiro, nos seus artigos 6.º, 7.º e 19.º, e tendo em conta o Decreto-Lei n.º 127/2015, de 7 de julho, e o Despacho n.º 5741/2015, de 29 de maio, a modalidade de
formação contínua de curta duração abrange as ações, com a duração de 3 a 6 horas, aprovadas, reconhecidas e certificadas pelo CFAE, de acordo com o definido no seu regulamento int erno, podendo ser usadas
pelos docentes até ao limite máximo de um quinto do total de horas de formação obrigatória no respetivo escalão ou ciclo avaliativo.

1– DESIGNAÇÃO DA AÇÃO DE FORMAÇÃO DE CURTA DURAÇÃO:

Criar laços poéticos com a escrita
2– N.º HORAS (3 a 6):

6 (seis)

3– BREVE FUNDAMENTAÇÃO (com base nas necessidades identificadas ou nos objetivos a atingir):

Foi sentida como necessidade por parte dos docentes de português uma formação só na área das técnicas de
escrita. Os alunos, numa larga percentagem, revelam dificuldades na escrita, na criatividade literária, no gosto pela
poesia, e daí os docentes sentirem precisão de adquirir mais estratégias no desenvolvimento das técnicas da escrita
da poesia, de dar um outro enquadramento às obras literárias estudadas, de aumentar o gosto pela poesia.
Assim, presente-se com estas sessões desenvolver o gosto pela escrita em poesia, fornecer pistas de trabalho em
contexto de sala de aula, contribuir para o desenvolvimento da literacia de leitura e escrita.

4– DESTINATÁRIOS
Docentes dos grupos 110, 200, 210, 220, 300 e 910.
5– CONTEÚDOS e/ou OBJETIVOS (discriminar de modo articulado os tópicos concretos que serão abordados):

Apresentação e desenvolvimento de técnicas diversificadas de escrita da poesia.
Desenvolvimento de técnicas de escrita (poesia) a partir de instrumentos de trabalho como: livros de
literatura infanto-juvenil, fotografia, música.

6- PROPONENTES:

Agrupamento de Escolas Pe. José Augusto da Fonseca – Aguiar da Beira

7– FORMADORA

Cristina Maria Rodrigues dos Santos Maltez
8- LOCAL / DATA / HORÁRIO:
Local
Escola Pe. José Augusto da
Fonseca – Aguiar da Beira

Horário

Nº de
Horas

18 – 02 – 2020

18 h – 21 h

3

03 – 03 - 2020

18 h – 21 h

3

Data
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