PORTUGUÊS LÍNGUA NÃO MATERNA
ENSINO E AVALIAÇÃO
Registo de Acreditação: CCPFC/ACC- 86246/16
Área de Formação: A46 (anterior a 2014); Alínea a) (Art.º 5º do DL 22/2014)
Modalidade: Curso

Código: AE17/18.03

O Centro de Formação de Agrupamentos de Escolas Calvet de Magalhães (CFCM), que
abrange a zona ribeirinha de Lisboa, estende-se do Restelo Baixa, atua num espaço rico em
heterogeneidade sociocultural e diversidade linguística. As escolas e agrupamentos de
escolas associadas ao CFAE Calvet de Magalhães possuem uma forte marca de
multiculturalidade, verificando-se a existência de docentes com turmas compostas por
alunos de origens muito diversas.
Nesta linha, e respondendo aos desejos expressos de professores e direções de escolas
associadas este Centro, este curso visa, à luz do suporte legislativo para o ensino do
Portugês com Língua Não Materna (PLNM) na escola pública portuguesa, nos ensinos básico
e secundário, contribuir para:
- Distinção de conceitos essenciais no âmbito do ensino do PLNM e relacioná-los com
situações reais;
- Identificação dos diferentes níveis de proficiência linguística;
- Reconhecimento da importância do Portfolio Europeu de Línguas (PEL) e a sua utilidade
como documento regulador para o ensino das línguas, bem como a sua utilidade
enquanto instrumento facilitador da aprendizagem;
- Identificação e resolução de problemas inerentes à utilização do Portfolio Europeu de
Línguas no contexto escolar;
- Identificação das fases do processo de avaliação dos alunos que não têm o português
como língua materna;
- Elaboração de instrumentos de avaliação dos alunos que não têm o português como
língua materna.

Público-alvo:

Educadores de Infância e Professores dos Ensinos Básico e Secundário e Educação

Especial

Formador: Dr. Tiago Machede
Curso de 15 h / 0,6 Créditos
Local: Escola Básica Manuel da Maia
Custo: Financiado pelo Orçamento do estado
Os certificados são levantados no Centro. Quem desejar o seu envio para casa deve
entregar ao formador um envelope devidamente selado e endereçado para esse fim.

Inscrições em: www.calvetmagalhaes.net

