
 

O programa de formação contínua do Goethe-Institut para o ano de 2020                                    

já está disponível. 

 

Na página eletrónica do Goethe-Institut encontra todas as informações                               

necessárias e o formulário de candidatura.  

 

Data limite de inscrição: 15 de Outubro 2019 

 

Informamos que as Aprendizagens Essenciais da disciplina de Alemão                               

(níveis Iniciação e Continuação), relativas aos Cursos Profissionais,                                              

se encontram em consulta pública, no sítio eletrónico da ANQEP,                                                      

até ao próximo dia 14 de outubro. 

Solicitamos aos colegas que acedam à referida página AQUI, dando o seu parecer sobre estes 

importantes documentos curriculares.   

As Aprendizagens Essenciais (AE) são documentos de orientação curricular e visam promover o 

desenvolvimento das áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória. 

As AE são o Denominador Curricular Comum para todos os alunos, mas não esgotam o que um 

aluno deve fazer ao longo do ano letivo. Não são os mínimos a atingir para a aprovação de um 

aluno, são a base comum de referência. 

 

  

 

 

 

 

O próximo festival Alemão em Cena realiza-se em Almada,                                                  

de 13 a 16 de maio 2020.  

Este ano o tema deste projeto é "Engagement". 

Os professores interessados devem proceder à inscrição até ao dia 30 de Novembro 2019. 

Para obter mais informações e efectuar a inscrição, deve consultar o sítio eletrónico do 

Goethe-Institut aqui.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

APPA I Infos                Oktober 2019 

 

Aprendizagens Essenciais CP – CONSULTA PÚBLICA 

Apoie a APPA – inscreva-se como sócio/a! 

Fortbildung und Stipendien in Deutschland 2020 

Deutsch auf der Bühne - Alemão em Cena (AeC) 

https://www.goethe.de/ins/pt/de/spr/unt/for/deu.html
http://www.anqep.gov.pt/default.aspx
https://www.goethe.de/ins/pt/de/spr/unt/ver/dab.html


 

A APPA pretende continuar a dar apoio aos professores de Alemão. 

ATUALIZE A SUA QUOTA 

Quota anual: 25 euros (ano letivo) 

Transferência bancária 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 

 

 

A Associação Intercultura-AFS Portugal abre candidaturas para jovens do Ensino Secundário participarem 

num intercâmbio intercultural no estrangeiro, durante 3 meses ou um ano letivo completo.  

O programa de intercâmbio AFS tem como objetivo proporcionar uma experiência de aprendizagem 

intercultural que promove a diversidade como fonte de aprendizagem para todos (estudante, família, 

escola e comunidade de acolhimento). 

O prazo para candidatura termina a 31 de Outubro 2019.  

Candidatos: 15 a 18 anos de idade, bom desempenho e motivação escolares, vontade de conhecer novas 

culturas e aprender com experiências diferentes.  
 

As candidaturas estão abertas no site da associação Intercultura-AFS em: www.intercultura-afs.pt/ 

 

 

 

 

Para mais informações, consulte aqui.  

 

Thema: Zukunft der Sprachen 

Datum: 11.-12. Juni 2020  

Organisation: Nordbaltische Region des FIPLV (Fédération Internationale des Professeurs de 

Langues Vivantes) 

 

Call for Papers 
Das Programm wird teils theoretisch und teils praktisch sein.  
Die Sessions werden in verschiedenen Sprachen stattfinden, auch wenn Englisch die wichtigste 
Kommunikationssprache sein wird.  
 
Abstracts  
Vorschläge für Präsentationen -  bis 31. Oktober 2019 an infovigdis@hi.is  senden / Betreff: NBR 
abstrac.  
Bitte geben Sie an: Name, Affiliation (institutionelle Zuordnung), Titel und Sprache der Kommunikation, 
gefolgt von einer kurzen Beschreibung des Inhalts. Maximal 200 Wörter.  
 
Themen von Interesse 
Was ist die Rolle systematischen Sprachenlernens und -lehrens? 
Welche Sprachen sind in naher Zukunft / langfristig zu unterrichten? 
Welche Wege gibt es zur Förderung des Sprachenlernens und der kulturellen Kompetenz? 
Wie / für wen / wo / wann sind Sprachen zu unterrichten? 
Was sind unsere größten Herausforderungen / Wo liegen unsere Stärken? 
Wie können Sprachlehrer einen Beitrag leisten ... :  
- zu Schul- und Bildungsbehörden? 

- zur Gemeinschaft / Gesellschaft / Menschheit?   
 

 

 

 

 

 

 

  
 

Intercâmbio para alunos do Ensino Secundário 

 Call for papers – Internationale Konferenz in Reykjavik, Island 

Apoie a APPA – inscreva-se como sócio/a! 

mailto:appa.alemao@gmail.com
http://www.intercultura-afs.pt/
https://www.facebook.com/Intercultura.AFS.Portugal/
mailto:infovigdis@hi.is

