[CF6] Metodologias CLIL (AICLE) para o ensino básico
________________________________________________________
Área: Didáticas Específicas (domínio científico específico) (C05)
Destinatários: Professores dos Grupos 110, 120 e 220
Registo de Acreditação: CCPFC/ACC-86982/16
Nº de créditos: 0,6
________________________________________________________
Modalidade: Curso
Nº total de horas: 15

________________________________________________________
Objetivos
1. Conhecer princípios metodológicos e estratégico-didáticos do ensino integrado da
Língua Estrangeira (LE) em ambiente CLIL / AICLE;
2. Analisar diferentes propostas de recursos, materiais e objetos didáticos para a
prática efetiva do CLIL / AICLE.
3. Elaborar percursos de ensino e aprendizagem integrados (planos de aula), segundo
a metodologia CLIL;
4. Elaborar instrumentos para a monitorização e avaliação de percursos de ensino e
aprendizagem integrados, segundo a metodologia CLIL / AICLE.
Conteúdos da ação
1. Fundamentos do CLIL /AICLE: princípios metodológicos e estratégico- didáticos;
2. Planificação em CLIL:
2.1. Planificação a médio e longo prazo
2.2. Os planos de aula
3. Recursos e Materiais
4. Monitorização e avaliação em CLIL / AICLE
Metodologias de realização da ação
O trabalho a desenvolver visa a abordagem e aprofundamento dos conteúdos
programáticos, em sessões teórico-práticas, mas integradoras das experiências
profissionais dos docentes participantes. A par, constroem-se propostas concretas de
ação didática em CLIL, através das quais se pretende promover o trabalho autónomo e
integrado, numa perspetiva de formação contínua com reflexo direto na prática
pedagógica dos participantes.
Regime de avaliação dos formandos
- Avaliação com base num portefólio/diário de formação elaborado de acordo com os
princípios da lecionação em CLIL (individual ou grupos de 2) pelos formandos em que
se apresente uma reflexão sobre a participação ativa na formação, as aprendizagens
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realizadas e a demonstração da capacidade para a materialização didática de propostas
CLIL, de acordo com o guia da formação.
- Avaliação quantitativa na escala de 1 a 10 de acordo com a Carta Circular CCPFC3/2007.
________________________________________________
Formadores
Margarida Morgado, Manuela Abrantes, António Pais, Teresa Gonçalves.
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