
 

 

Jornadas: 
 Portugal, tradição e identidades 

A língua portuguesa está cada vez mais presente nos centros educativos da nossa             
região e o interesse na aprendizagem desta língua é cada dia maior. Portanto, o              
CPR de Plasencia, conhecedor desta realidade, propõe uma atividade para          
melhorar a competência em português dos professores de diferentes níveis de           
ensino da Extremadura, nomeadamente na expressão oral e na compreensão e no            
conhecimento de aspetos sociais e culturais. JUSTIFICAÇÃO 
Estas jornadas pretendem ser uma experiência diferente que desejamos que anime           
os professores a ensinar português nos seus centros educativos. 

 
● Motivar os professores na implementação do ensino do português nos seus           

centros educativos. 
● Dar aos professores as ferramentas e estratégias necessárias e atualizadas          

para o ensino da língua e da cultura portuguesas. 
● Criar um espaço de conversa, intercâmbio de ideias e reflexão acerca de 

experiências didáticas. 

 
Neste curso tratam-se os aspetos que possam ser úteis aos docentes na sua             
atividade: 

● Conhecimentos de estratégias e ferramentas para poder ensinar a língua 
portuguesa em qualquer nível de ensino.  

● Oficinas práticas para aplicar nas aulas.  

 
A atividade consistirá numa série de tarefas e atividades que têm como objetivo             
tornar os participantes parte ativa e participativa, a fim de conseguir um maior             
aproveitamento do curso. 

 
Oferecem-se 25 vagas no máximo e 12 no mínimo, dirigidas a professores no             
ativo do âmbito do CPR de Plasencia de todos os níveis educativos e que              
desempenhem funções em escolas públicas. 
Caso seja necessário, estabelecer-se-á uma ordem alfabética dentro de cada          
critério, começando pela letra “c” (segundo Decreto-Lei de 17 de julho de 2017, da              
D. G. da Função Pública).  
 

 
 



 

 
Ana Maria Pinto Fernandes, profesora de portugués. 
Cristina Maria Mariz Pedras Lourenço, profesora de la EOI de Plasencia 
Fátima Beltrán Cabrera. profesora de la EOI de Plasencia. 
Rubén del Rey García, profesor de la EOI de Plasencia. 

 
● Duração: 12 horas, 1 crédito. 
● Calendário: 8,10,15 e 17 de maio de 2018. 
● Horário: 17.00 às 20.00 horas. 
● Local de funcionamento: CPR de Plasencia. 

 
✗ Para finalizar a ação formativa, os participantes terão de preencher um            
questionário de avaliação on-line através do link que se disponibilizar e participar no             
processo de validação segundo as especificações do Fundo Social Europeu (FSE). 
✗ Terão direito a certificado todos os participantes que superarem 85% de 
assistência. (D.O.E. 04/11/2000) 

 
 Isabel Hernández Hernández. Assessora de plurilingüismo. 

 
Através da ficha de inscrição eletrónica da página web do CPR. Para qualquer             
consulta, ligar para o para o número de telefone 927017086 (57086) ✗ E-Mail:             
cprpla.asesoria1@edu.juntaex.es  
✗ O prazo de inscrição finaliza no dia 3 de maio de 2018.  
A lista de admitidos será publicada a partir dessa data na página web do CPR. 
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