
 

 
Programa da Ação de Formação n.º 16 – 2019/2020_PD 

Aprender uma Língua Estrangeira, em idade precoce, para desenvolver competências democráticas 
 

Modalidade Oficina de Formação Registo de Acreditação CCPFC/ACC-89038/16 

N.º horas acreditadas/Duração 15+15 horas  

Relevância 
A ação releva para efeitos de progressão em carreira e avaliação de desempenho previstos no 
RJFCP para Educadores de Infância e Professores dos Ensinos Básico e Secundário Professores 
dos Grupos 100, 110 e 120 releva na dimensão científica e pedagógica 

Formadores Rosa Maria D'Almeida;  

Destinatários Professores dos Grupos 100, 110 e 120 

Local da Formação 
Na Escola-sede do Agrupamento de Escolas do qual for proveniente o maior número de 
inscritos 

 
 

Inscrições 
Os professores interessados na frequência desta Ação devem 
inscrever-se no CFAE Beira Mar até às 12,00h do dia 
30.09.2019 em https://forms.gle/X46XLxUF1w9zz3FAA 
Após confirmada a presença na turma (número de vagas: 20), 
o CFAE Beira Mar enviará por correio eletrónico uma ficha de 
inscrição pré-preenchida, a qual deve ser validada nos Serviços 
Administrativos da Escola do formando. 
A ficha, validada, deve ser entregue na 1.ª sessão de formação. 
 

Critérios de seleção dos formandos 
1. Data da próxima subida de escalão do(a) docente; 
2. Docente de Unidade Orgânica associada do CFAE Beira Mar; 
3. Docente de Unidade Orgânica não associada do CFAE Beira 
Mar; 
4. Ordem de inscrição. 
 

Razões justificativas da ação 
De acordo com as diretrizes do Conselho da Europa e no 
âmbito da iniciativa Repensar a educação, as crianças que 
aprendem línguas estrangeiras desde muito cedo têm mais 
facilidade para aprender novas línguas e, em geral, têm 
também um melhor nível de língua materna e um melhor 
desempenho noutras áreas. Além de criar condições para o 
êxito de uma futura aprendizagem, a aprendizagem precoce 
de línguas pode ser determinante para uma atitude positiva 
perante outras línguas e culturas, favorecendo a aquisição e 
desenvolvimento de competências de cidadania democrática. 
Para atingir estes objetivos, é preciso que os educadores e 
professores compreendam claramente que competências 
democráticas devem ser adquiridas no âmbito do currículo 
escolar. O Conselho da Europa elaborou um novo modelo 
teórico das competências que permitem aos cidadãos 
participar numa cultura da democracia e viver juntos em paz 
em sociedades culturalmente diversas. 
Assim, tendo como pressupostos as teorias que legitimam o 
Ensino Precoce das Línguas Estrangeiras, bem como o modelo 
das Competências para uma Cultura da Democracia, na 
convicção de que ao ensinar-se uma Língua Estrangeira se está 
a contribuir para o desenvolvimento global dos alunos e não 
apenas para o seu sucesso na aprendizagem das línguas, 
pretende-se: 
• Reforçar a importância do contacto precoce com as línguas 
estrangeiras na formação da personalidade dos alunos; 
• Dotar os professores de metodologias e recursos para 
melhor sensibilizarem os seus alunos; 
• Melhorar a qualidade do ensino e da aprendizagem das 
línguas estrangeiras; 
• Desenvolver e partilhar técnicas inovadoras e boas práticas 
na área do ensino/aprendizagem das línguas estrangeiras; 
• Responder à necessidade e interesse dos educadores em 
saber como se pode trabalhar a Língua Estrangeira em idades 
precoces; 

• Reconhecer a Língua Estrangeira como veículo de 
desenvolvimento de competências democráticas; 
• Entender a Língua Estrangeira como uma área transversal do 
currículo. 
 

Objetivos 
• Fornecer aos professores teorias recentes sobre o Ensino 
Precoce das Línguas Estrangeiras; 
• Sensibilizar para as vantagens da aprendizagem das Línguas 
Estrangeiras; 
• Aprender e praticar competências democráticas de uma 
forma lúdica e integrada; 
• Permitir aos professores a prática de estratégias lúdicas para 
o primeiro contacto dos alunos com a Língua Estrangeira; 
• Partilhar ideias, experiências e práticas no âmbito da Língua 
Estrangeira; 
• Construir materiais didáticos que resultem como recursos 
educativos; 
• Valorizar os saberes de cada um e transformá-los no saber de 
todos; 
• Incentivar a valorização pessoal e profissional dos docentes. 
 

Conteúdos 
PARTE PRESENCIAL (15 HORAS): 
1. Fundamentos teóricos, pedagógicos e curriculares do Ensino 
Precoce de Língua Estrangeira (LE); 
2. Apresentação do modelo das Competências para uma 
Cultura da Democracia; 
3. Metodologias ativas: integrar e articular saberes; 
4. Estratégias para a consecução dos objetivos curriculares; 
5. Atividades lúdicas: canções, lengalengas, danças, jogos, 
histórias; 
6. Construção de materiais didáticos, sua utilização, exploração 
e avaliação. 
PARTE TRABALHO AUTÓNOMO (15 H) 
Conforme metodologia apresentada no ponto a seguir. 
 

Metodologia da realização da Ação 
Espera-se que a ação se constitua numa comunidade de 
aprendentes em que a troca de ideias, a partilha de 
experiências e a reflexão sejam forças motivadoras para o 
desejo de aprender e produzir impacto na melhoria do 
sucesso escolar dos alunos. 
6.1. Passos metodológicos 
FASE I – Sessões Presencias Conjuntas 
1. Organização e planeamento da ação - (3 horas): 
1.1. Avaliação diagnóstica de competências e práticas; 
1.2. Apresentação dos objetivos da ação; 
1.3. Organização do trabalho a desenvolver no âmbito das 
Sessões Presencias Conjuntas (SPC) e Trabalho Autónomo (TA); 
2. Enquadramento teórico e normativo - (4 horas): 
2.1. Apresentação da documentação e materiais de apoio; 
2.2. Fundamentos teórico-pedagógicos do ensino precoce de 
Língua Estrangeira; 
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2.3. Apresentação do modelo das Competências para uma 
Cultura da Democracia (CDC); 
2.4. Metodologias ativas: integrar e articular saberes; 
2.5. Atividades lúdicas: canções, lengalengas, danças, jogos, 
histórias; 
3. Construção de materiais didáticos e preparação da sua 
implementação - (5 horas): 
3.1. Reflexão e debate sobre metodologias para o 
ensino/aprendizagem das Línguas Estrangeiras; 
3.2. Atividades lúdicas: canções, lengalengas, danças, jogos, 
histórias; 
3.3 Apresentação e debate dos planos de atividades a 
desenvolver com os alunos; 
3.4. Apresentação e partilha de materiais e recursos 
pedagógicos. 
FASE II – Trabalho Autónomo 
4. Preparação da implementação dos materiais didáticos - (5 
horas): 
4.1. Leitura e reflexão de documentos teóricos sobre a 
temática; 
4.2. Pesquisa e elaboração de materiais didáticos de apoio à 
aprendizagem da Língua Estrangeira; 
4.3. Planificação das atividades a desenvolver com os alunos; 
5. Concretização das atividades – (6 horas): 
5.1. Aplicação das atividades, planeadas e apresentadas na 
fase anterior, em contexto de sala de aula; 
5.2. Monitorização e avaliação das atividades. 
FASE III – Sessões Presencias Conjuntas – (3 horas): 
6. Partilha e reflexão sobre as experiências e materiais 
aplicados, bem como apresentação/discussão dos resultados 
obtidos; 
7. Avaliação dos formandos; 
8. Avaliação da ação. 
FASE IV – Trabalho Autónomo – (4 horas): 
9. Elaboração do relatório reflexivo dos formandos relativos à 
ação: às atividades realizadas em contexto de sala de aula e 
aos resultados obtidos. 
 

Regime de avaliação dos formandos 
Os formandos serão classificados na escala de 1 a 10, com base 
nos Critérios e Indicadores inscritos na Carta Circular CCPFC - 
3/2007, de setembro de 2007 e nos Critérios Gerais de 
Avaliação do CFAE Beira Mar, em vigor. 
 

Cronograma 
 

19.10.19 - 09:30-13:00 
19.10.19 - 14:00-15:30 
09.11.19 - 09:30-13:00 
09.11.19 - 14:00-15:30 
23.11.19 - 09:30-13:00 
23.11.19 - 14:00-15:30 
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