
  

Despacho n.º 3427-B/2020 - Diário da República n.º 55/2020, 2º Suplemento, Série II de 2020-03-18  

Suspensão das atividades letivas e não letivas e formativas presenciais no âmbito da COVID-19. 

Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020 - Diário da República n.º 55/2020, 3º Suplemento, 

Série I de 2020-03-18 

Declara o estado de emergência, com fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública. 

Resolução da Assembleia da República n.º 15-A/2020 - Diário da República n.º 55/2020, 3º 

Suplemento, Série I de 2020-03-18 

Autorização da declaração do estado de emergência. 

Lei n.º 1-A/2020 - Diário da República n.º 56/2020, 3º Suplemento, Série I de 2020-03-19 

Medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus 

SARS-CoV-2 e da doença COVID-19. 

 

 

 

A Direção-Geral da Administração Escolar (DGAE) disponibiliza no SIGRHE uma nova ferramenta de 

comunicação designada como E72, com o intuito de permitir que os fluxos de comunicação remota dos 

utilizadores com a DGAE e da DGAE com os utilizadores sejam céleres e eficientes.  

O E72 tem como principal objetivo diminuir o tempo de resposta da DGAE aos pedidos de informação 

que lhe são direcionados. Através desta ferramenta a DGAE propõe-se responder aos interlocutores 

externos até 72 horas, substituindo a utilização das comunicações por via de e-mail.   

Mais informações: aqui 

 

A Associação Eaquals disponibilizou um webinar da maior utilidade para ajudar todos os professores em 

ensino a distância: 

“Teaching live online using Zoom” with Bethan Edwards, Specialist Language Courses 

O acesso ao webinar está aberto a todos os interessados através do seguinte link: 

https://www.eaquals.org/eaquals-events/event/teaching-live-online-using-zoom/resources/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

APPA I Infos               März 2020 

 

Destaque - LEGISLAÇÃO 

Ensino a distância - ZOOM 

   Albert Einstein 

Eine neue Art von Denken ist notwendig, wenn die Menschheit weiterleben will. 

DGAE - E 72 

https://dre.pt/application/file/a/130326411
https://dre.pt/application/file/a/130326423
https://dre.pt/application/file/a/130326423
https://dre.pt/application/file/a/130326424
https://dre.pt/application/file/a/130326424
https://dre.pt/application/file/a/130472765
https://www.dgae.mec.pt/blog/2020/03/18/e-72/
https://www.eaquals.org/
https://www.eaquals.org/eaquals-events/event/teaching-live-online-using-zoom/resources/


 
Em tempos de comunicação e atuação a distância, trancrevemos a seguinte informação da 

editora Cornelsen:   
 

Liebe Kundinnen und Kunden, 

 

auch Sie verfolgen sicherlich die aktuellen Entwicklungen der Corona-Infektionszahlen. Da wir als 

Cornelsen Verlag unsere Verantwortung der Gesellschaft gegenüber sehr ernst nehmen, haben wir 

beschlossen, sämtliche Präsenzveranstaltungen bis einschließlich 20. April abzusagen. 

 

Unsere Webinare finden selbstverständlich weiterhin statt – hier gibt es Informationen dazu. 

 

Gute Gesundheit wünscht 

Ihr Cornelsen Verlag 

 

 

A DGE e a ANQEP construíram um sítio - https://apoioescolas.dge.mec.pt - que visa apoiar as escolas na 

utilização de metodologias de ensino a distância, possibilitando recursos para dar continuidade aos 

processos de ensino e aprendizagem.  

A APPA colaborou na identificação de recursos educativos digitais, de acesso livre, no sentido de  facilitar 

o ensino e a aprendizagem do Alemão.  

Aqui poderá encontrar esses recursos:   

https://apoioescolas.dge.mec.pt/Recursos 

 

 

Porque não visitar alguns museus?  

Através do Google Arts and Culture poderá ter acesso a centenas de coleções e exposições 

(temporárias e permanentes) de museus de todo o Mundo. 

Em muitos casos, é utilizada a tecnologia do Street View, para permitir uma experiência 

verdadeiramente interativa. 

Da lista constam museus em países DACH. Aproveite e visite-os. Aceda aqui! 

 

 

Prioridades europeias para o Selo Europeu das Línguas no biénio 2018-2020:  

1. Desenvolver escolas melhores e mais inclusivas e apoiar professores e líderes escolares a abraçar a 

diversidade. 

2. Remover barreiras linguísticas para criar regiões fronteiriças mais dinâmicas. 
 

Data limite para apresentação de candidaturas: 15 de Junho 2020. 

Os projetos deverão demonstrar que são inovadores, eficazes e transferíveis. 

Para mais informações: aqui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto piloto - Concurso para todos os estados da UE 

 

Cultura … a distância – “Vamos ao museu?” 

Webinare 

 

 

 

Site para ensino a distância 

 

 

Bleiben Sie gesund! Bis bald! 

Concurso Selo Europeu para as Línguas 2020 

 

https://veranstaltungen.cornelsen.de/
https://apoioescolas.dge.mec.pt/
https://apoioescolas.dge.mec.pt/Recursos
https://artsandculture.google.com/partner
https://www.erasmusmais.pt/post/selo-europeu-das-l%C3%ADnguas-2020

