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Interdição do uso de dicionários no exame de LE
Face à preocupação manifestada pelos professores de Alemão relativamente à informação
divulgada pelo IAVE no documento INFORMAÇÃO PROVA – Línguas Estrangeiras, vimos prestar
os seguintes esclarecimentos:
- A APPA apenas teve conhecimento da interdição do uso de dicionários nos exames através da
Informação-Prova;
- A APPA partilha da preocupação dos colegas nesta matéria;
- A APPA desconhece os motivos subjacentes a esta decisão do IAVE;
- As associações de professores de LE (APPA, APPELE, APPF e APPI), através dos seus
representantes no Conselho Científico do IAVE, solicitaram um esclarecimento sobre os critérios
que presidiram à interdição do uso de dicionários nas provas LE;
- Até à presente data, não foi ainda recebida qualquer explicação emanada do CD-IAVE;
- Em conjunto com as demais associações de professores de LE, está a ser ponderada uma
tomada de posição conjunta, a enviar à tutela.
A APPA continua atenta à situação e, logo que disponha de nova informação, procederá à
respetiva divulgação junto dos associados.

Literaturnobelpreis 2019
„Den Nobelpreis sollte man endlich abschaffen." - 2014 hatte der österreichische Autor die
Abschaffung des Preises gefordert, nun ist er selbst der Preisträger.
Der Literaturnobelpreis 2019 geht an Peter Handke.
Am 10. Oktober sprach ihm die Akademie in Stockholm die begehrteste literarische
Auszeichnung für das Jahr 2019 zu.
Mehr Infos: hier.

Conferência | A queda do Muro de Berlim: 30 anos depois.
No dia 28 de novembro às 21h30, terá lugar a conferência “A queda do Muro de Berlim: 30
anos depois. Que balanço?”, no Auditório de Serralves.
Oradores: Francisco Mendes da Silva, dirigente do CDS-PP, Ilda Figueiredo, Vereadora Câmara
Municipal do Porto pelo PCP, Jorge Campos, antigo deputado pelo Bloco de Esquerda, Paulo Rangel,
Deputado ao Parlamento Europeu PSD e Tiago Barbosa Ribeiro, Deputado PS
Moderador: Álvaro Vasconcelos

Mais informações: aqui

IDO 2020 - Vorauswahl zur Internationalen Deutscholympiade
Sie haben gute Schüler auf A2-Niveau, die zwischen 13 und 16 Jahren alt sind und gerne an
der internationalen Deutscholympiade in Dresden teilnehmen möchten?
Dann melden Sie sie doch zur Vorauswahl am 28.02.2020 im Goethe-Institut in Lissabon an.
Die Schüler machen einen Sprachtest im Institut (mündlich und schriftlich).
Das Goethe-Institut wählt aus den Kandidaten die beiden Teilnehmer aus, die Portugal auf der
Olympiade in Dresden vertreten werden.
Ein Deutschlehrer begleitet und betreut die zwei portugiesischen Schüler und hat daneben Zeit
zum Austausch mit Kollegen aus der ganzen Welt.
 Hier finden Sie weitere Infos zur IDO 2020.
Melden Sie sich und die Schüler über das Anmeldeformular unten bis zum 29.11. 2019 für die
Vorauswahl an.
Pro Schule kann ein/e Schüler*in teilnehmen.
 Anmeldeformular

Agência Nacional Erasmus+
Já se encontram publicadas no site da AN Erasmus+ a notícia do novo Call 2020 e o calendário
das sessões de divulgação e respetivos links de inscrição.
Poderão aceder através dos seguintes links:
 Convite geral para apresentação de candidaturas
 Eventos de divulgação

Linha Internet Segura
A Linha Internet Segura é um serviço de atendimento gratuito e confidencial coordenado pela
Fundação para a Ciência e a Tecnologia no âmbito do consórcio Internet Segura e do programa
Safer Internet, sendo cofinanciada pela Comissão Europeia.
Os objetivos da Linha Internet Segura são prestar apoio telefónico ou online, de forma anónima e
confidencial, a crianças, jovens, pais e professores, sobre questões relacionadas com o uso da
tecnologia e informar ativamente os utilizadores sobre a atividade da linha de apoio.
Para mais informações, aceda aqui.

Apoie a APPA – atualize as quotas ou inscreva um/a amigo/a!
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

