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PROGRAMA DE AÇÃO 

Prosseguir … com determinação 

 

 

A presente candidatura aos órgãos sociais da APPA tem como objetivo primordial dar continuidade, 

desenvolver e melhorar o trabalho efetuado nos últimos anos, construindo uma associação mais forte, 

capaz de responder aos problemas, expetativas e necessidades dos seus associados.  
 

O presente programa de ação procura honrar os compromissos até agora assumidos e ambiciona alargar o 

âmbito e a influência da APPA, contando com todos os associados, que queremos ter como interlocutores 

participativos e empenhados no processo de continuidade de defesa da língua alemã nas nossas escolas.  
 

Numa era de grandes desafios na Educação, com a flexibilização curricular e a digitalização a apontar 

caminhos de mudança, confiamos nas potencialidades dos professores de Alemão, capazes de aproveitar 

todo o seu conhecimento e a sua capacidade de inovação.  
 

Cientes de que a língua alemã abre caminhos para uma diversidade de perspetivas pessoais e profissionais, 

e proporciona aos alunos percursos enriquecedores de aprendizagem, passamos a apresentar os 

propósitos que nortearão a ação futura desta equipa candidata:  

 

• Afirmar a importância do conhecimento e domínio da língua alemã no atual contexto social, cultural e 

político;  

• Criar mecanismos de apoio para dar resposta às necessidades profissionais dos associados, 

contribuindo para o seu desenvolvimento profissional; 

• Participar na definição de políticas educativas, através da emissão de pareceres e consultas, e da 

participação efetiva em grupos de trabalho; 

• Agir, de forma crítica e interventiva, nas propostas enviadas a consulta pelos diversos parceiros; 

• Dinamizar o Centro de Formação formappa, proporcionando formação acreditada pelo Conselho 

Científico-Pedagógico da Formação Contínua (CCPFC); 

• Diversificar a oferta formativa, tanto em termos da modalidade (ACD, workshops, seminários, ciclos 

formativos), como das temáticas, indo ao encontro das necessidades formativas identificadas; 

• Manter o esforço de estabelecimento de parcerias com outras organizações, de modo a criar mais 

possibilidades de formação; 

• Dar continuidade aos projetos iniciados no mandato anterior, revelando abertura a novos projetos/ 

atividades que nos aproximem cada vez mais das necessidades profissionais dos nossos associados; 

• Manter e melhorar os canais de comunicação com os associados através de publicações regulares, 

correio eletrónico, Facebook e restantes plataformas virtuais;  

• Continuar a realizar congressos e encontros nacionais de formação, contribuindo para o 

desenvolvimento profissional dos associados;  

• Manter e aprofundar parcerias nacionais e internacionais, desenvolvendo intercâmbios profícuos 

entre instituições ligadas ao ensino, aprendizagem e divulgação da língua alemã; 



• Contribuir para o sucesso do Projeto Escolas Piloto de Alemão, cumprindo o protocolo assinado pelas 

entidades parceiras DGE, DGEstE, Goethe-Institut e APPA;  

• Prosseguir numa política de sustentabilidade, optando por uma gestão financeira rigorosa e 

equilibrada, que permita a viabilidade das atividades por nós propostas; 

• Aproveitar a nossa dinâmica, capacidade de atuação e saber nos domínios da formação, da 

informação e da comunicação; 

• Prestar apoio a iniciativas tendentes a aumentar a visibilidade do Alemão nas escolas portuguesas; 

• Transformar a APPA num espaço atrativo para todos os intervenientes, capaz de chamar a si docentes 

motivados, prontos a enriquecer o processo de ensino e aprendizagem da língua alemã nas escolas 

portuguesas.  
 

 

Estamos certos de que a continuação do trabalho até aqui desenvolvido, aliado à concretização de novas 

atividades e novos projetos, contribuirá para consolidar a APPA enquanto associação profissional 

verdadeiramente representativa dos professores que ensinam e promovem a aprendizagem da língua 

alemã.  
 

Candidatamo-nos, porque queremos prosseguir... com determinação!   

 

 

Porto, 25 de Junho de 2021 

A Equipa Candidata 

 


