
 

No ano de 2020, com efeitos a partir do ano letivo de 2020/2021, é suspenso o procedimento de 

adoção de novos manuais escolares: 

 Na disciplina de Inglês do 8.º ano de escolaridade do 3.º Ciclo do Ensino Básico; 

 Em todas as disciplinas do 9.º ano de escolaridade do 3.º Ciclo do Ensino Básico; 

 Em todas as disciplinas do 10.º ano de escolaridade dos cursos científico-humanísticos 
do Ensino Secundário. 
 

Assim, é prorrogado o período de vigência dos manuais escolares referidos. 

Para mais informações, aceda à página da DGE.  

 

 

Num momento em que as atividades letivas presenciais estão suspensas, a DGE criou uma plataforma onde serão 

disponibilizados recursos de apoio às atividades de ensino e aprendizagem que têm de decorrer à distância. 

Para ajudar os docentes que pretendam criar vídeos educativos, a DGE, em parceria com o Youtube e a Thumb 

Media, preparou materiais de apoio, cujo objetivo é o  

da capacitação com as metodologias que melhor  

se adequam à plataforma.  

Veja mais informações aqui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O concurso do SELO EUROPEU para as Línguas está a decorrer até  
ao dia 15 de junho.  
 
Pode ver o seu projeto de ensino/aprendizagem de línguas distinguido  
internacionalmente. 
  
Pode ler mais informações e enviar a sua candidatura aqui.   
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Comunidade YouTube #EstudoEmCasa 

 

a 

Concurso do Selo Europeu 2020 

Botschaft der UN 
 

„Die Lebensmittel, die wir essen, die Luft, die wir atmen, das Wasser, das wir trinken, und  

das Klima, das unseren Planeten bewohnbar macht, kommen alle aus der Natur. 

Dennoch sind dies außergewöhnliche Zeiten, in denen die Natur uns eine Botschaft schickt: 

Wenn wir für uns selbst sorgen wollen, müssen wir für die Natur sorgen. 

Es ist Zeit aufzuwachen. Aufzuwachen. Unsere Stimmen zu erheben. 

Dieser Weltumwelttag ist Zeit für die Natur.“ 

 

5. Juni 

Internationaler  

TAG der UMWELT 

 

https://www.dge.mec.pt/noticias/manuais-escolares/adocao-de-manuais-escolares-0
https://www.dge.mec.pt/noticias/comunidade-youtube-estudoemcasa-criacao-de-conteudos-educativos
https://apoioescolas.dge.mec.pt/EstudoEmCasa
https://www.erasmusmais.pt/post/selo-europeu-das-l%C3%ADnguas-2020?fbclid=IwAR2ujla8ZMwsfsKisy5QdpkqAnUBvR9zJ38bpd0ZZZH-9ev2wEkntv5gsyE


 
 
 

                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Die Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer (IDT) ist  
  das größte Forum des Faches Deutsch als Fremdsprache und Zweitsprache weltweit.  

 

 

As associações científico-pedagógicas de professores entenderam manter-se unidas na reflexão sobre as 

problemáticas educativas provocadas pela Covid-19. Desta reflexão sobre a situação educativa atual e sobre 

os desafios do futuro próximo, resultou uma posição conjunta, expressa numa Carta Aberta que foi remetida à 

tutela e à comunicação social. 

Pode ler a carta aqui. 

 

  

 

Unter dem Titel „ICH HABE EINEN TRAUM – I HAVE A DREAM“ sind junge Autor*innen aus der ganzen Welt 

(zwischen 6 und 19 Jahre alt) aufgerufen, zum neuen E-Book-Projekt des Auswärtigen Amts beizutragen und 

ihre Träume, Hoffnungen und Wünsche über die Zukunft zu teilen. 
 

Schreib einen Prosatext, eine Kurzgeschichte, eine Essay oder 

ein Gedicht. 

Einsendeschluss ist der 01. Juli 2020. 

 

Diese und weitere Informationen finden sie hier. 

 

Atendendo à atual situação de emergência de saúde pública e ao conjunto de medidas excecionais e 

temporárias previstas no Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13 de abril (alterado pelo Decreto-Lei n.º 20-H/2020, de 

14 de maio), para fazer face às consequências de natureza epidemiológica da doença COVID-19, o Instituto de 

Avaliação Educativa, I.P. (IAVE, I.P.), apresenta as soluções técnicas que visam dar resposta à realização de 

provas de avaliação externa e seu processo de classificação, garantindo aos candidatos as melhores condições 

de desempenho e de equidade na realização e na classificação das mesmas.  

Ainda será possível a consulta de dicionários nas provas de exame de  

línguas estrangeiras. Consulte o documento aqui.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-Book-Projekt des Auswärtigen Amts 

 

 

IDT 2021 wird zur IDT 2022 

 

IAVE – Consulta de dicionários permitida nos exames LE - 2020  

Educação em tempo de Covid-19  - CARTA ABERTA 

 

 

Liebe Kollegin, lieber Kollege, 

die weltweite Coronakrise macht einen Schritt notwendig, den wir vor einigen Wochen 

noch nicht für möglich gehalten hätten: Wir müssen die IDT 2021 verschieben. Aus ihr wird 

die IDT 2022, die von 15. bis 20. August 2022 an der Universität Wien stattfinden wird. Es 

war eine sehr schwierige Entscheidung.  

Wir bleiben in Verbindung, bleiben Sie gesund und zuversichtlich! 

Alles Gute und herzliche Grüße aus Wien. 

Die Tagungsleitung der IDT 2021 – ups: 2022! 

 

http://www.appalemao.pt/wp-content/uploads/2020/05/carta-aberta_AssProf.pdf
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aamt/zugastimaa/aa-ebook-ich-habe-einen-traum/272674
http://iave.pt/images/FicheirosPDF/Docs_Avalia%C3%A7%C3%A3o_Alunos/Info-provas/2019_2020/IC-EX-22maio2020.pdf
http://www.idt-2022.at/site/home/blog/article/11.html


 

Apoie a APPA – atualize as quotas ou inscreva um/a amigo/a! 
ATUALIZE A SUA QUOTA 

Quota anual: 25 euros (ano letivo) 

Transferência para o NIB: 0010 0000 0248 7710 0015 1 

Em caso de dúvida, ligue-nos: 225 103 962 / 917 899 996 ou envie um email para appa.alemao@gmail.com 

 

  

 

Disponibiliza-se mais um conjunto de recursos educativos digitais, relacionados com a disciplina de 

Alemão, sugerido pelo Goethe-Institut Portugal. 
 

Todos os recursos foram testados e são de acesso livre. 
 

Pode consultar os recursos aqui: 

 

1. Links zum Deutschlernen A1 – B2 

2. Landeskunde DACH 

 

  

A Organização de Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) divulga a versão 

em português do relatório “Um roteiro para orientar a resposta educativa à Pandemia da COVID-19 de 2020”, 

elaborado por Fernando M. Reimers, diretor da Global Education Innovation Initiative na Universidade de 

Harvard, e Andreas Schleicher, diretor do departamento de Educação e Competências da OCDE.  

O relatório tem por objetivo apoiar a tomada de decisão na área educativa para desenvolver e implementar 

respostas eficazes ao encerramento de escolas devido à emergência de saúde. 

 

  
 

Desde a suspensão das atividades letivas presenciais, a transição abrupta para um sistema de ensino a 

distância tem suscitado inúmeras dúvidas e inquietações. Várias das questões frequentes prendem-se com 

o processo de avaliação. 

Neste âmbito e numa lógica de apoio às Escolas, no roteiro Princípios Orientadores para uma Avaliação 

Pedagógica em Ensino a Distância (E@D), enumeram-se alguns princípios e  

orientações para a avaliação e dão-se vários exemplos de instrumentos e  

técnicas que funcionam à distância. 

  

Über 6 Millionen Menschen aus aller Welt kommen normalerweise zur Wiesn nach München – in diesem 

Jahr fällt das Oktoberfest wegen der Corona-Pandemie aus. 
 

„Es tut uns weh, es ist unglaublich schade“, sagte Ministerpräsident Markus Söder.  

Ein Fest in der Größe, mit der Internationalität und unter den Bedingungen bedeute  

jedoch eine zu hohe Gefahr. Die Wiesn 2020 sollte vom 19. September bis zum  

4. Oktober stattfinden.  

(Presse und Sprache, Juni 2020) 

 

 

  

Recursos online – Proposta do GI 

 

 

 

Roteiro para orientar a resposta educativa à Pandemia da COVID-19 de 2020 

 

 

 

Importância da Avaliação Pedagógica em Ensino a Distância (E@D) 

 

 

 

München sagt Oktoberfest ab 

 

 

 

mailto:appa.alemao@gmail.com
http://www.appalemao.pt/wp-content/uploads/2015/12/Links-zum-Deutschlernen-A1-B1.pdf
http://www.appalemao.pt/wp-content/uploads/2015/12/Landeskunde-D-A-CH-Links.pdf
https://www.sec-geral.mec.pt/sites/default/files/covid-19_educ_oei_2020_portg_r3_0.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/importancia_da_avaliacao_pedagogica_em_ensino_a_distancia_ed.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/roteiro_avaliacao_ensino_a_distancia.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/roteiro_avaliacao_ensino_a_distancia.pdf

