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Ficha da Acção
Designação Eco – Pedagogia e Eco – Didáctica - A anglosfera viva:Identidades, novas tecnologias, globalização e multiculturalidade
Região de Educação

Área de Formação

Classificação Formação Contínua
Duração
Nº Total de horas 25

A

B

C

D

Modalidade Curso de Formação

Nº de Créditos 1

Cód. Área C05 Descrição Didácticas Específicas (domínio científico específico),
Cód. Dest. 26 Descrição Professores do Grupo 330
Dest. 50% 26 Descrição Professores do Grupo 330
Reg. de acreditação (ant.)

Formadores
Formadores com certificado de registo
B.I. 10189583

Nome MARIA SOFIA PIMENTEL BISCAIA

Componentes do programa Todas

Reg. Acr. CCPFC/RFO-05507/98

Nº de horas 25

Formadores sem certificado de registo

Anexo A
A preencher nas modalidade de Curso, Módulo, DSES e Seminário
Razões justificativas da acção e a sua inserção no plano de actividades da entidade proponente
A literatura legal sobre o ensino em Portugal faz saber da importância da “permanente actualização e aprofundamento” dos saberes dos docentes. Num mundo em que a informação circula a velocidades antes inimagináveis torna-se imperativo que
conceitos e questões actuais preconizadas na legislação e no Programa de Inglês sejam tratadas com com rigor científico.
Para além da 'obrigatoriedade' da atualização contínua e permanente dos professores, também o Programa de Inglês regista a importância das “dimensões pessoal e social” do ser humano e cidadão na sociedade global:
'O Programa que aqui se preconiza para a língua inglesa pressupõe uma utilização flexível, definida em função das finalidades da formação dos alunos aos quais se destina, desenvolvendo as suas competências e conhecimentos e, simultaneamente,
formando-os nas dimensões pessoal e social, num pressuposto de negociação partilhada por todos os intervenientes no processo (Programa de Inglês, Nível de Continuação, 4).'
É nesta dupla perspetiva - atualização científico-didática e cumprimento de um programa - que esta formação se insere.
Objectivos a atingir
• Desenvolver conhecimentos nas áreas temáticas a leccionar ao Ensino Secundário.
• Actualizar conhecimentos científicos nas áreas temáticas do Ensino Secundário na perspectiva referenciada na legislação em vigor.
• Promover a construção de saberes entre países anglófilos.
Conteúdos da acção
Metodologias de realização da acção
Regime de avaliação dos formandos
Forma de avaliação da acção
Bibliografia fundamental

Processo
Data de recepção 03-10-2011
Data do despacho 02-12-2011

Nº processo 71565
Nº oficio 7443

Registo de acreditação CCPFC/ACC-68711/11

Data de validade 02-12-2014

Estado do Processo Acreditação c/ Data de Validade expirada

