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Ações de Formação c/despacho > Imprimir (id #114572)

Ficha da Ação

Título Camilo Castelo Branco: Roteiros Literários
Área de Formação A - Área da docência
Modalidade Curso de Formação
Regime de Frequência e-learning

Cód. Área   Descrição

Reg. de acreditação (ant.)

Formadores

Formadores com certificado de registo
B.I. 9594115    Nome JOÃO PAULO BRAGA CORREIA DA SILVA    Reg. Acr. CCPFC/RFO-19784/05
Componentes do programa    Nº de horas 15

Formadores sem certificado de registo

Estrutura da Ação

Razões justificativas da ação e a sua inserção no plano de atividades da entidade proponente
Formador da APEFP de diversas ações que têm tido uma adesão e um grande sucesso a nivel nacional. As ações
ministradas têm permitido um desenvolvimento de competências com impacto a nível do desenvolvimento ensino-
aprendizagem. A APEFP, tem um elevado número de associados neste grupo de docência(300) e para além disso muitos
outros docentes não associados procuram a APEFP pela competência do formador. Salienta-se ainda a grande
interdisciplinaridade existente nos grupos de Português e de Filosofia.
A vida de Camilo Castelo Branco teve como marcos geográficos essenciais Lisboa, onde nasceu, Trás-os-Montes, onde
viveu a adolescência e juventude, o Porto, onde iniciou a sua carreira de escritor, e o Minho, onde fixou residência e onde
viveu até à data do suicídio. Tendo em conta a estreita ligação entre a vida e a obra deste escritor, as regiões referidas
constituem, também, os polos geográficos fundamentais que serviram de palco às suas ficções.
Pretende-se, com esta ação de formação, apresentar algumas propostas de roteiros literários camilianos e de visitas de
estudo em três das regiões mencionadas: Lisboa, Porto, Minho. Estando a obra de Camilo presente nos programas
escolares (Maria Moisés, Amor de Perdição, A Queda dum Anjo), estas propostas serão concebidas para fins
pedagógicos, como meio de motivação dos alunos para a leitura dos textos camilianos selecionados pelos professores.
Objetivos a atingir
- Promover o interesse pela obra de Camilo Castelo Branco;
- Aprofundar o conhecimento sobre o autor, a sua vida, a sua época e a sua obra;
- Sensibilizar para a importância pedagógica da ligação entre literatura e património;
- Adquirir informação e conhecimento que fundamentem a planificação de visitas de estudo no âmbito da abordagem de
textos camilianos.
têm
Conteúdos da ação
I - Camilo Castelo Branco: a vida; a obra; a época.

II – Roteiros literários camilianos:

A) Lisboa
B) Porto
C) Minho
Metodologias de realização da ação
Será privilegiada uma articulação entre teoria e prática: depois de uma parte introdutória de contextualização, serão
apresentadas as propostas de roteiros e de visitas de estudo, sempre com base na exploração de textos de Camilo
Castelo Branco relacionados com os locais a visitar.
Regime de avaliação dos formandos
A todos os formandos das ações de formação contínua será atribuída uma classificação quantitativa na escala de 1 (um) -

Duração
Horas presenciais: 15
Nº de horas acreditadas: 15

Cód. Dest. 19   Descrição Professores do Grupo 300
DCP 19   Descrição Professores do Grupo 300
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a 10 (dez) valores, arredondada às décimas;
O referencial da escala de avaliação é o previsto no nº 2, do artigo 46º do ECD, aprovado pelo DecretoLei nº 41/2012, de -
21 de fevereiro:
- De 9,0 a 10,0 valores — Excelente
- De 8,0 a 8,9 valores — Muito Bom
- De 6,5 a 7,9 valores — Bom
- De 5,0 a 6,4 valores — Regular
- De 1,0 a 4,9 valores — Insuficiente
- Sendo atribuída com base nos indicadores abaixo apresentados e respetiva ponderação: - Participação individual/Grupo
20%
- Realização das tarefas nas sessões/ Qualidade e adequação dos trabalhos desenvolvidos - 40%
- Trabalho de avaliação individual. - 40%
Fundamentação da adequação dos formadores propostos
Formador certificado pelo CCPFC, prestando formação no Centro de Formação da APEFP e de outros Centros de
Formação nesta área da docência. Conferencista em escolas e colaborador da APEFP na organização de colóquios em
estudos camilianos.
Bibliografia fundamental
CABRAL, Alexandre – Dicionário de Camilo Castelo Branco. 2ª ed., Lisboa: Editorial Caminho, 2003.
CASTELO BRANCO, Camilo – Obras Completas. Porto: Lello Editores, 1983-2002
CASTRO, Aníbal Pinto de – «A paisagem do Minho na ficção camiliana». In: Boletim da Casa de Camilo, III série, 9-10,
Dezembro, 1987, p. 79-101.
PEREIRA, Gaspar Martins – Camilo, o Porto e o Douro. Vila Nova de Famalicão: Câmara Municipal de Vila Nova de
Famalicão; Casa de Camilo-Centro de Estudos. 2017.
SILVA, César Santos – Na rota de Camilo no Porto. Porto: Cordão de Leitura, 2017.

Formação a Distância

Demonstração das vantagens para os/as formandos/as no recurso ao regime de formação a distância
Realizar formação a distância através de Formação Online é uma das opções mais procuradas nos últimos tempos. Este
passou a ser o melhor modelo para dar resposta às necessidades formativas dos educadores e professores e assim
permitir a sua progressão em carreira, em razão da emergência sanitária que o COVID-19 provocou. Atendendo a este
facto, novas plataformas síncronas e assíncronas surgiram no sentido de permitir às Entidades Formadoras
desenvolverem a formação com toda a qualidade que é necessária.
Como ferramenta de formação o elearning abrange três diferentes estilos de aprendizagem: áudio + scripro + visual.Três
estilos que em conjunto permitem a ministração de uma formação mais eficiente para um público globalmente disperso,
com publicação de conteúdos de qualidade a custos de distribuição reduzidos. Este regime permite extinguir as perdas de
tempo em deslocações pois pode frequentar o curso a partir de casa ou do trabalho ou outro local desde que possua um
computador e ligação à Internet.
Com as condições técnicas que atualmente existem as vantagens aumentaram no regime a distância pois todos os
educadores e professores estão sensibilizados para este modelo e também têm maior facilidade em lidar com as
plataformas digitais que são muito intuitivas. O regime de formação a distância permite que os formandos acedam aos
conteúdos e atividades dos cursos a qualquer hora do dia ou noite, onde quer que se encontre, pois estes estão
disponíveis através das plataformas de formação a distância; permite que o formador faça atualização de conteúdos; pode
sinalizar as preferências individuais de aprendizagem de cada formando e pô-las em prática para a obtenção de melhores
resultados.
Este regime permite da mesma forma e através de plataforma síncrona (videoconferência) que o Formador possa
transmitir os conhecimentos; os formandos possam expor as suas ideias e partilhar as suas experiências bem como
permite trabalho interpares. Existe ainda a possibilidade de através da plataforma assíncrona participar em fóruns de
discussão; partilhar ficheiros ou envio de emails, possibilitando o reforço do conhecimento.
O e-formador desempenha um papel fundamental como facilitador e mediador da aprendizagem, pelo que prestará um
acompanhamento ativo e permanente, quer nas atividades síncronas, quer assíncronas.
O e-formador fornece o feedback acerca das atividades e esclarece todas as questões.
Distribuição de horas    Nº de horas online síncrono 9    Nº de horas online assíncrono 6
Demonstração da existência de uma equipa técnico-pedagógica que assegure o manuseamento das ferramentas
e procedimentos do formação a distância
A APEFP possui um departamento de informática coordenado pela Dra. Anabela Maciel Formadora do Centro de
Formação da APEFP), Licenciada em Informática e com Pós Graduação na UCP - Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas de Braga. A equipa é ainda constituída por mais 3 professores destacados pelo ME e que estão ao serviço da
APEFP. A APEFP , para além dos recursos humanos com experiência e conhecimento do processo e procedimentos
técnicos das plataformas síncronas e assíncronas possui ainda todos os equipamentos informáticos de qualidade bem
como salas de formação para transmissão de videoconferência otimizadas.
A APEFP garante a todos os seus formadores computadores portáteis com todo o software necessário.
Demonstração da implementação de um Sistema de Gestão da Aprendizagem / Learning Management System
adequado
A Direção da APEFP e a Comissão Pedagógica do Centro de Formação tendo na sua constituição apenas professores
possuem, por essa razão, a experiência da utilização e gestão destas ferramentas necessárias para a formação no regime
a distância pois nos últimos meses tornou-se comum a sua utilização quer nas escolas quer na formação de professores.
O Centro de Formação da APEFP garante assim uma formação aos educadores e professores, no regime a distância, de
excelente qualidade técnica e logística e cuja gestão de todo o processo administrativo e de acompanhamento dos cursos
está assegurado pelas plataformas digitais de qualidade.
Demonstração da avaliação presencial (permitida a avaliação em videoconferência)
A avaliação será realizada nas sessões síncronas na plataforma Zoom e no trabalho assíncrono / autónomo. Esta
avaliação consiste na realização de uma ficha de trabalho individual.
Demonstração da distribuição da carga horária pelas diversas tarefas
1º Sessão (2 horas – (síncronas) +1 hora assíncrona)
2º Sessão (2 horas - (síncronas) + 1 hora assíncrona)
3º Sessão (2 horas - (síncronas) + 2 horas assíncronas)
4º Sessão (3 horas - (síncronas) + 2 horas assíncronas)
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Processo

Data de receção 27-07-2021    Nº processo 114140    Registo de acreditação CCPFC/ACC-112597/21
Data do despacho 06-09-2021    Nº oficio 5234    Data de validade 06-09-2024
Estado do Processo C/ Despacho - Acreditado

Rácio de formadores/as por formandos/as 1


