Proposta de MODELO DE PROJETO CCP

PASSO A PASSO: como introduzir a matéria de Português na tua
escola

Há três vias possíveis para poderes dar aulas de português:
1. Via da especialidade: se tens um concurso-oposição na especialidade de
português.
2. Via da titulação superior: se tens uma titulação superior em Filologia
Portuguesa ou nos seus equivalentes.
3. Via da certificação do idioma: se tens uma certificação B2 ou superior da
Escola Oficial de Idiomas ou qualquer outra instituição ou título reconhecido

PASSO 1. CCP (Comissão de Coordenação Pedagógica)
Um departamento deve apresentar a proposta e para isso deves redigir um breve
projeto onde fique constância da conveniência de oferecer português no centro,
de maneira que se socializem as vantagens que isso proporcionará aos alunos e
alunas e também ao centro educativo. Proposta de MODELO DE PROJETO CCP
PASSO 2. CLAUSTRO
Após aprovação na CCP, o projeto deve ser apresentado no Claustro que fica a
saber tudo o que se tenha debatido na CCP e expressará a sua opinião.
PASSO 3. CONSELHO ESCOLAR
A proposta deverá ser aprovada pelo Conselho escolar que a incorporará ao
Projeto Curricular de Centro (PEC)

LEMBRA
- Todos estes trâmites terão uma duração aproximada de 2 meses se não
houver nenhum problema.
- É importante começares os trâmites antes da primavera a fim de garantir a
disponibilidade da disciplina para o período de pré-matrícula de março/abril.
- Faz divulgação entre os alunos e alunas, as famílias e as AMPAS
- Prepara um argumentário para confrontar qualquer eventualidade duma
instância superior
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tenho a titulação requerida
Sou definitivo/a no centro,
Comprometo-me a permanecer no centro durante pelo menos 2 anos
Tenho disponibilidade horária.
Por todo o anterior, não é necessária nenhuma nova vaga.
A oferta de Português oferece novas possibilidades ao alunado da ESO e
do Bacharelato.
7. A oferta do Português pode ir acompanhada de projetos que enriquecerão
a vida do centro.

Para quaisquer dúvidas que surgirem podes contactar connosco:
info@dpgaliza.org

