
 
Entidade Formadora  CCPFC/ENT-AP-0496/21 
 
 

FORMAÇÃO CONTÍNUA DE PROFESSORES 
 

Ano letivo de 2022-2023 
 

Ciclo de Conferências 

TEMA: Saberes transversais no curriculum escolar. O papel das línguas clássicas e da cultura 

greco-latina. 

 

OBJETIVOS 
 
Pretende-se com este curso levar os professores a: 
 
— Traçar linhas orientadoras entre o passado e o presente, fundamentais para o desenvolvimento 
das Aprendizagens Essenciais de várias disciplinas. 
— Reconhecer o nascimento de saberes na Antiguidade Clássica e as suas conexões íntimas com o 
presente e o futuro. 
— Identificar as raízes clássicas como tranversais ao curriculum escolar. 
— Construir cenários de aprendizagem de acordo com o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 
Obrigatória. 
— Delinear dinâmicas facilitadoras do ensino/aprendizagem. 
— Aprofundar conhecimentos para uma melhor preparação/atualização de saberes. 
 

CONTEÚDOS ( ver programa) 

 

Modalidade: Curso de Formação 

Duração: 14 horas 

Curso acreditado para professores dos Grupos: 100, 110, 200, 210, 220, 230, 290,  300, 310, 320, 

330, 340, 350, 400, 410, 520, 560 

 
LOCAL: Plataforma Zoom 
 
Início: 21 de novembro de 2022 
 
Hora: das 18.00 às 20.00  
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1 — O Conjunto das 7 Conferências constitui-se como um Curso de Formação de 14 horas, com 

direito a Certificado e à correspondente creditação. 

2 — Para que seja avaliado e certificado com as 14 horas, cada formando deverá: 

2.1. De acordo com o Regulamento da Formação Contínua “ter cumprido, como assiduidade, 

um mínimo de dois terços do tempo previsto para as sessões presenciais e/ou online”; 

2.2. Entregar no final um relatório escrito individual. 

 

3. A não participação em todas as conferências e não entrega de relatório, será certificada como 

ação de curta duração, com as horas correspondentes. 

*************************** 

Estrutura do Relatório: 

Mínimo de 5 páginas (para além da identificação inicial); máximo: 10 páginas; aceita-se que 
esse número seja ultrapassdo, se necessário para a estrutura do trabalho.  

 

1 —  Identificação: do formando, do centro de formação, do curso 

2 — Introdução — reflexão crítica: 

- razões da inscrição na ação  
- expectativas iniciais  
- concretização dos objectivos da acção 

3 — Desenvolvimento: 

- identificação das conferências e respetiva temática de cada uma, com um pequeno 

resumo pessoal; 

- reflexão global sobre as temáticas tratadas e seu interesse; 

- desenvolvimento e reflexão mais pormenorizada de um dos temas com a planificação 

de uma possível aplicação na prática letiva. 

 

Envio do relatório para: aplgclassicas@gmail.com 
 
Até: (data a definir antes do final do curso) 
 

********************************* 
Inscrições: 
— Preencher a ficha de inscrição  
— Pagamento: grátis para associados; 15 euros para não associados 
— Transferência bancária para o IBAN: PT50003300001368013554739 
 
— Enviar comprovativo do pagamento para: aplgclassicas@gmail.com 

mailto:aplgclassicas@gmail.com
mailto:aplgclassicas@gmail.com

