A Arte do Raciocínio: Linguagem, Comunicação e Argumentação
Área de Formação: b) Prática Pedagógica e Didática Modalidade: Curso 25h Código: PPD19/20.09

Vivemos numa sociedade da comunicação, na qual os indivíduos se exprimem, debatem e procuram
agradar e seduzir.
Mas será a retórica uma arte de convencer? De agradar corações? De comover os sentidos?
Aos professores é imprescindível saber motivar, argumentar, comunicar e transmitir os
conhecimentos.
Pretende-se, deste modo, com esta ação, proporcionar um conjunto de conhecimentos que
permitirão desenvolver as competências cognitivas e argumentativas, no sentido de sensibilizar para
a importância da linguagem, da comunicação e da argumentação reconhecendo a retórica como,
mais do que uma arte de persuasão, uma arte do raciocínio.

Objetivos
1. Proporcionar o desenvolvimento de uma linguagem e de um pensamento crítico
2. Promover a comunicação traduzindo-a em aprendizagens significativas
3. Estimular a competência comunicativa
4. Estimular a criatividade e a originalidade
5. Sensibilizar para a partilha de experiências e saberes
6. Proporcionar o tratamento crítico dos procedimentos cognitivos

Público-alvo: Professores dos Grupos 200, 210, 220, 300 e 410
Avaliação dos formandos:
•
•
•

Avaliação contínua, por parte da formadora, ao longo das sessões presenciais e verificação
da correta aplicação dos conteúdos programáticos ao longo das sessões não presenciais.
Avaliação do projeto a desenvolver e sua apresentação.
Elaboração dum relatório sobre a aplicabilidade desta ação na atividade profissional a enviar
à formadora (icastrolopes@netcabo.pt) com conhecimento do Centro (cfcm@cfcm.pt).

Formadora: Isabel Lopes
Calendarização: 2º Período (a calendarizar)

Local: Escola Secundária Passos Manuel
Inscrições no site do Centro
Nota

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.
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