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12.º Encontro Nacional da Associação
de Professores de Português (12.º ENAPP)
Lembramos a realização do 12.º Encontro Nacional da Associação de Professores de Português (12.º
ENAPP) a ter lugar em Lisboa, no Auditório da Escola Secundária Rainha D. Leonor, nos dias 10 e 11
de abril de 2017.
O encontro irá obedecer ao tema «Língua e literatura na escola do século XXI»

Os subtemas são os seguintes:

I

Os programas e as metas curriculares de português e a sua adequação à escola de hoje;

II

Educação literária, leitura, gramática, escrita e oralidade: diálogos e práticas letivas;

III

Utilização de tecnologias digitais
ao serviço da didática da língua e
da literatura;

IV

Escola, literacia e cidadania no
século XXI;

V

Modalidades de avaliação
na disciplina de Português.
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12.º Encontro Nacional da Associação
de Professores de Português (12.º ENAPP)
Convidamos os interessados a enviarem, até ao
dia 31 de dezembro de 2016, os resumos relativos
às propostas de comunicações a apresentar.
Deverão os resumos obedecer aos seguintes
requisitos: 1000 a 2000 caracteres, incluindo espaços, a enviar para o endereço aprofport@app.pt

As propostas serão avaliadas pela Comissão
Cientíﬁca do encontro até dia 22 de janeiro de
2017, devendo a versão ﬁnal do texto, destinada a publicação nas atas, ser enviada até dia 31
de janeiro de 2017.
A informação relativa ao 12.º ENAPP irá sendo
regularmente atualizada.

Creditação: 0,6 créditos na área cientíﬁco-didática da

Língua Portuguesa (professores dos grupos 200, 210, 220
e 300).
Apresentação obrigatória de relatório individual escrito.
O preço inclui um pequeno lanche nos quatro
intervalos e livro de Atas entregue no primeiro dia.
As inscrições só são válidas após concretização do
respetivo pagamento por cheque, vale postal ou
transferência, sempre identiﬁcados com o nome
do(a) inscrito(a).

Clique aqui
para fazer
Inscrição
Destaques

PREÇÁRIO
Sócio(a) da APP - 35,00 €
Não-sócio(a)
- 70,00 €

Quando o pagamento for feito por transferência bancária deverá ser enviado comprovativo
para secretaria@app.pt .
A conta APP:
NIB 0035 0257 00006049 330 85
No caso de desistência será devolvido o valor
de 30% da inscrição efetuada.

Associação de Professores de Português
Rua C2 Bairro da Liberdade 7 – R/C – 9;
1070-023 Lisboa
Telecontactos
Tel.: 213 861 766 | Telm.: 936 406 618
Fax: 213 861 819
Correio-e: aprofport@app.pt
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DIRECTORA
Ana Maria Morais
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DIRECÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
Largo do Monte n.º 1 1170-253 Lisboa
Tel. 218 155 466
Fax 218 126 840
info@assp.pt l www.assp.pt
PROPRIEDADE
Associação de Solidariedade
Social dos Professores

COORDENAÇÃO EDITORIAL
ABC
CONCEPÇÃO GRÁFICA E
PAGINAÇÃO
Sandro Costa
NOTA
Os textos são da inteira
responsabilidade da
Associação a que dizem
respeito, bem como a adopção
do Novo Acordo Ortográfico.
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FORMAÇÃO CONTÍNUA DE
PROFESSORES

A Iniciativa Inovadora
A ASSP, para docentes seus associados, faz uma comparticipação
directa de 50% do custo de Acções de Formação Acreditadas pelo
Conselho Científico Pedagógico da Formação Contínua através de
um Centro de Formação.
O valor máximo de comparticipação é de cem euros por associado,
podendo ser repartida por várias acções de formação
Os Associados interessados devem apresentar proposta referindo
a Formação em que desejam participar, o custo e a Entidade Formadora.
É indispensável que o docente, no final da Formação, apresente o
certificado de participação.
Conheça-nos melhor em www.assp.pt
Sede: Largo do Monte, nº1 - 1170-253 Lisboa
Tel.: 218 155 466 | 218 888 428 | Fax: 218 126 840

Solidariedade Activa. Melhor Qualidade de Vida
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Notícias ASSP

Agora no Coração do Porto

