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O momento atual exige de todos mais cultura, 
mais saber, conhecimentos mais profundos e 
sedimentados, os quais se revelam fundamen-
tais para a realização pessoal e profissional  do 
indivíduo.
A língua alemã abre caminhos para uma diversi-
dade de perspetivas pessoais e profissionais. 
Implica uma aprendizagem eficaz e contínua ao 
longo da vida. Aprofunda saberes e desenvolve 
competências. Ajuda a criar relações e projetos 

neste mundo cada vez mais global. Desenvolve 
o espírito de iniciativa. Exige trabalho de quali-
dade.  

A Associação Portuguesa de Professores de 
Alemão (APPA) procura divulgar a língua e a 
cultura dos países de expressão alemã, promo-
ver o desenvolvimento do ensino do Alemão 
em Portugal e contribuir para a formação contí-
nua dos professores, no âmbito desta disciplina.

CENTRO DE FORMAÇÃO formappa
O formappa, centro de formação da APPA, é uma entidade formadora certificada pelo Conselho 
Científico-Pedagógico da Formação Contínua.
A APPA e o centro formappa desenvolvem um trabalho conjunto, procurando dar resposta às neces-
sidades e expetativas dos professores, no âmbito da formação contínua, proporcionando-lhes uma 
oferta de formação, tanto na didática específica da disciplina de Alemão, como em outras áreas, 
objetivando um reforço no enriquecimento da formação contínua facultada aos professores de 
Alemão.

http://assp.pt


Sessões
Palestrantes confirmados

05
2016

Considerando as necessidades de 
formação dos docentes, a APPA (Asso-
ciação Portuguesa de Professores de 
Alemão) realiza o 15º Congresso Nacio-
nal em Lisboa, com o título “Sprachen, 
Ideen und Wege” – “Línguas, Ideias e 
Caminhos”.
O programa congrega especialistas 
nacionais e internacionais, responsáveis 
pela apresentação e debate de temas 
ligados ao ensino e aprendizagem das 
línguas estrangeiras, em geral, e do 
Alemão em particular.
O congresso terá lugar nos dias 10 e 11 
de março, no Goethe-Institut de Lisboa 
(Campo Mártires da Pátria, 37).
A APPA organiza este evento em parce-
ria com o Instituto de Alemão - Goethe-
-Institut, o Ministério da Educação da 
Áustria e várias Editoras. 

As inscrições devem ser submetidas 
para appa.alemao@gmail.com.
Clique aqui para fazer Inscrição. 
O pagamento deverá ser efetuado por 
transferência bancária:
BPI - 0010 0000 0248 7710 0015 1
(com envio de comprovativo para
appa.alemao@gmail.com)
Após a inscrição, os formandos recebe-
rão mais orientações concretas quanto à 
formação.

CONGRESSO
NACIONAL 2017

Inscrições

• Anne Pritchard-Smith
Olhares criativos sobre facetas de diversi-
dade e multiculturalidade
• Tamara Zeyer
A aprendizagem da gramática através de 
um software digital
• Paul Rusch
O papel do manual na sala de aula
• Susanne Eichenhoffer
Certificações Internacionais: o novo Certi-
ficado Goethe A2 – materiais e exercícios
• Martina Bartucz
“És de Portugal? Nem se nota!” – Exercí-
cios específicos de fonética 
• Martina Merklin
As 4 competências em conjugação com a 
cultura
• Simone Tomé
“Tomas-me por quem?” – novas tendên-
cias na linguagem dos jovens
• Margarida Alice Coutinho
Utilização de poemas na aula de Língua 
Estrangeira
• Annette Theis-Giehl
O uso criativo da gramática em aula de 
língua
• Ana Teresa Moncada
O Selo Europeu para as Línguas e a Pro-
moção da Aprendizagem das Línguas e a 
Diversidade Linguística
• Cristina Pereira
Palavras em movimento: a imagem ao ser-
viço do ensino e da aprendizagem do 
vocabulário

Clique aqui
para fazer
Inscrição

http://www.appalemao.pt/wp-content/uploads/2016/11/Ficha-INSCRI��O-Congresso-2017.doc
http://www.appalemao.pt/wp-content/uploads/2016/11/Ficha-INSCRI��O-Congresso-2017.doc
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Destaques ASSP

O Congresso aguarda acreditação por parte do Conselho Científico-Pedagógico da Formação 
Contínua, para efeitos de progressão na carreira docente no sistema educativo português.
Para obter a creditação do Encontro, os formandos estão obrigados ao seguinte:

1. Frequência mínima de 2/3 da totalidade das horas de formação, confor-
me legalmente previsto;
2. Assinatura nas folhas de presença de cada sessão em que participa;
3. Elaboração de um trabalho final escrito, em forma de reflexão crítica indi-
vidual sobre a ação. 

CONGRESSO APPA
Creditação

O Projeto Escolas Piloto de Alemão (PEPA) cor-
poriza uma parceria entre diversas entidades, a 
saber, Ministério da Educação (DGE, DGEstE, 
ANQEP), Embaixada da República Federal 
Alemã, Goethe-Institut Portugal e APPA, da qual 
resultou a assinatura de um protocolo. Atual-
mente, este projeto engloba 32 escolas em 
território continental e 3 na região autónoma 
dos Açores.
O objetivo do projeto é incrementar a oferta de 
Alemão nas escolas portuguesas, através da 

Projeto PEPA
promoção e dinamização de experiências ino-
vadoras que despertem o interesse pela 
língua e pela cultura alemã.
A APPA, juntamente com as entidades subs-
critoras do protocolo, assegura o acompanha-
mento pedagógico do projeto e promove 
atividades que visam contribuir para o aper-
feiçoamento das competências linguísticas, 
pessoais, sociais e interculturais dos professo-
res e alunos.



Solidariedade Activa. Melhor Qualidade de Vida

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 For-
madora.

É indispensável que o docente, no final da Formação, apresente o 
certificado de participação.

FORMAÇÃO CONTÍNUA DE 
PROFESSORES

A Iniciativa Inovadora

Sede: Largo do Monte, nº1 - 1170-253 Lisboa
Tel.: 218 155 466 | 218 888 428 | Fax: 218 126 840

 

Conheça-nos melhor em www.assp.pt
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