
 

O Dia Europeu das Línguas (DEL) é gerido a partir deste ano pelo Centro Europeu de Línguas Modernas do 

Conselho da Europa. As iniciativas e os eventos para este ano serão necessariamente diferentes, dada a situação 

sanitária que a todos afeta.  

O slogan para o DEL 2020 é: "Descubra o mundo através das línguas!". 

Se vai participar na organização de um evento ou iniciativa este ano, por que não divulgar as suas ideias e 

atividades criativas através do calendário da EDL (European Day of Languages)? Aceda ao calendário: aqui.  

                                                                                                 Também pode solicitar material promocional  

                                                                                                      (pulseiras, adesivos e cartazes) através do seu  

                                               contacto                                            nacional que o ajudará nas suas comemorações!  

                                                                                                    Para pedir material promocional, encontrará o  

                                                                contacto nacional aqui.  
 

 

 

Despacho n.º 6906-B/2020 

 

Determina a aprovação dos calendários, para o ano letivo de 2020-2021, dos estabelecimentos públicos de 

educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário e dos estabelecimentos particulares de ensino especial, 

bem como o calendário de provas e exames dos ensinos básico e secundário. 

 

 

  
 

A APPA estabeleceu uma parceria com o Goethe-Institut, no âmbito da formação contínua.  

No ano letivo 2020-2021, os professores de Alemão terão ao dispor mais 4 workshops da série  

Thementreff (3 horas cada sessão, a realizar online, sobre vários temas, com certificação). 

Depois do Verão divulgaremos mais informações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPA I Infos               Juli - 2020 

 

Preparação – Dia Europeu das Línguas 

 

 

Calendário Escolar – próximo ano letivo 

 

a 

Formação Goethe-Institut - THEMENTREFF 

 

 

 

https://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/Default.aspx
https://edl.ecml.at/Participate/Yourcontactpoints/tabid/1767/Default.aspx
https://dre.pt/application/conteudo/137261501


 

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 

 

  
Aqui transcrevemos um email recebido na APPA, onde se encontra a ligação para um novo site de 

recursos intitulado “Learning environments where modern languages flourish” 

 

 

Dear colleagues, 

The European Centre for Modern Languages (ECML) of the Council of Europe is pleased to announce 

the completion in both English, French and German of its EOL resource website “Learning 

environments where modern languages flourish” (www.ecml.at/learningenvironments), an output 

of the ECML programme “Languages at the heart of learning” (2016-2019). 

This website offers a wide range of tools to create whole-school learning environments where 

languages are at the very heart of learning and teaching. This holistic approach supports and 

strengthens cooperation and professional development of all actors involved – language teachers, 

subject teachers, teacher educators, as well as headteachers – and embraces all fields of 

education – learning, teaching, schools and education systems. 

At a time when schools are cautiously reopening across Europe, we are convinced that the EOL 

tools and resources can help develop and strengthen quality language education, which celebrates 

linguistic and cultural diversity and is so essential today  

to ensure intercultural dialogue, linguistic and cultural  

diversity and social cohesion in our societies. 

We would be grateful if you could use your networks  

to spread the word about this new publication.  

Many thanks in advance, 

Kind regards, 

Sarah BRESLIN 

Executive Director  

 

 

  

Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-D/2020 
Estabelece medidas excecionais e temporárias para a organização do ano letivo 2020/2021, no âmbito da 
pandemia da doença COVID-19. 
 
Despacho n.º 7414/2020, de 24 de julho 
Homologa as Aprendizagens Essenciais das disciplinas das componentes de formação sociocultural e 
científica dos cursos profissionais. 
 

Despacho n.º 7415/2020, de 24 de julho 
Homologa as Aprendizagens Essenciais das disciplinas da componente de formação científica dos 
cursos artísticos especializados do ensino secundário e de Formação Musical das áreas de Música e de 
Dança dos cursos artísticos especializados do ensino básico. 
 

 

 

    

European Centre for Modern Languages of the Council of Europe 

 

 

 

Legislação 

 

 

 

 

Ein ungewöhnliches Schuljahr geht zu Ende. 

An allen DaF-Lehrern und Lehrerinnen, vielen  

Dank! Wir wünschen ALLEN eine erholsame 

Zeit und schöne Ferien. Bleiben Sie gesund! 

 

 

 

mailto:appa.alemao@gmail.com
http://www.ecml.at/learningenvironments
https://dre.pt/application/conteudo/138461849
https://dre.pt/application/conteudo/138735004
https://dre.pt/application/conteudo/138735005

