
 

Caro(a) colega, 

No âmbito do NPPEB, e a pretexto da recente divulgação do Guião de Implementação do Programa de Português 
do Ensino Básico- Oral, no sítio da DGIDC, o CFAE maiatrofa convida os Professores de Português do Ensino 

Básico a participar no encontro de reflexão que decorrerá de acordo com as seguintes informações: 
 
Designação – A competência da oralidade: orientações gerais e apresentação de propostas de atividades 
Calendário/horário – 02/12/2011 (6.ª Feira) – das 17:00 às 20:00 
Local de realização – Escola Secundária da Maia (Av. Luís de Camões; 4470-194 Maia) 
Oradores: Conceição Amorim, Anabela Mesquita, Fernanda Maia. António Oliveira e Ana Barbosa. 
Objetivos:  

• divulgar o guião de implementação do programa de português do ensino básico para a competência da 
oralidade  

• salientar aspetos envolvidos no treino do oral 
• apresentar atividades exemplificativas a desenvolver no treino do oral 
• divulgar trabalhos elaborados em contexto de formação sobre a competência da oralidade (2º e 3º ciclos) 

 
PROGRAMA 

________________________________________________________________________ 

16:45 – Acolhimento dos participantes 

17:00 – Divulgação do GIP da oralidade: orientações gerais – Conceição Amorim 

18:00 – Pausa 

18:15 – Apresentação de proposta de atividades a desenvolver com alunos de 2.º CEB 

1.ª Intervenção - Anabela Mesquita (AE Levante da Maia) 

2.ª Intervenção - Fernanda Maia (AE de Águas Santas) 

19:00 - Apresentação de proposta de atividades a desenvolver com alunos de 3.º CEB  

Intervenção - Ana Barbosa e António Oliveira (AE Levante da Maia) 

19:25 – Debate 
________________________________________________________________________ 

Destinatários: Preferencialmente, professores de Português do Ensino Básico, de escolas/agrupamentos 

escolares associados ao CFAE maiatrofa. 

Critérios de seleção: Ordem de chegada; 

Modo de inscrição: por e-mail (cfaemaiatrofa@mail.telepac.pt), de preferência até 24/11/2011 (5.ª Feira) com 

indicação de: 

Designação da iniciativa formativa: – “A competência da oralidade: orientações gerais e 

apresentação de propostas de atividades”. 

Nome completo -  
Escola em que exerce funções – 

Grupo de Recrutamento -  

Ciclo de Ensino – 

Telefone/Telemóvel –  

e-mail –  


