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PLANO DE FORMAÇÃO 2013 – Balanço 

 
 
Caros colegas: 

 

Mais uma vez, e mais do que nunca, inicíamos o balanço de 2013 congratulando este 

Centro de Formação de Professores da APPI – APPIforma - por continuar a poder 

proporcionar aos seus associados e outros professores formação pedagógica adequada 

e de acordo com as suas necessidades, apesar de todos os constrangimentos 

financeiros. 

 

Cumprimentamos, assim, os nossos sócios e colegas em geral que continuam a 

inscrever-se, a expensas próprias, nas ações de formação acreditada da APPI e que 

possibilitaram a realização de um Plano de Formação coerente e adequado à área 

científico-didática dos professores de Língua Estrangeira, em geral, e de Inglês, em 

particular.  

 

O Plano de Formação para 2013, de âmbito nacional e não só, abrangeu sete regiões: 

Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo, Algarve, Madeira e Moçambique. Foi 

concretizado com sucesso, ainda que o número de ações tenha sido o mais reduzido 

dos últimos tempos. Apesar de previstas algumas ações de formação na zona do 

Algarve, estas não se concretizaram devido ao número reduzido de inscrições 

recebido. 

  

No entanto, as ações de formação online, no âmbito das Tecnologias de Informação e 

Comunicação, e da Didáctica do ensino do Inglês aos mais novos puderam de alguma 

forma proporcionar formação a todos os colegas do país, cobrindo todas as regiões 

mencionadas.  

 



Durante o ano de 2013, o centro de formação APPIforma conseguiu realizar, ainda que 

com grande esforço, 19 ações de formação creditada em todo o país e além fronteiras: 

 

 

 

FORMAÇÃO CREDITADA APPIFORMA 

 

 

ZONAS 

 

 

NÚMERO DE AÇÕES REALIZADAS 

Norte 5 

Centro 2 

LVT 4 

Alentejo 1 

Algarve - 

Madeira 2 

Açores - 

On-line 4 (1 TIC+3 Inglês aos mais novos) 

Moçambique 1 

 

 

ÁREAS DE FORMAÇÃO 

 

 

NÚMERO DE AÇÕES REALIZADAS 

Inglês aos mais novos: 6 

Didáctica: 5 

Cultura: 1 

TIC: 1 

Língua Inglesa: - 

CLIL: - 

Línguas Estrangeiras: 1 

Gerais: 5 

 

 

Algumas destas ações de formação foram realizadas em parceria com outras 

entidades, nomeadamente, a Direção Geral de Educação – DGE - Sindicato 

Democrático dos Professores da Madeira, Areal Editores e Escola Portuguesa de 

Moçambique. 



De sublinhar, ainda, a acreditação do 27º Congresso da APPI, este ano, e pela primeira 

vez com 1 unidade de crédito, possibilitando que este fosse, mais uma vez, 

reconhecido e acreditado para os colegas que o requereram: 365. 

 

 

A oferta de formação APPIFORMA tem tido como referencial, ao longo destes anos, 

não só o levantamento das necessidades e interesses dos professores associados da 

APPI, como também as solicitações das Escolas, dos Centros de Formação de 

Professores e outras entidades com quem estabelecemos protocolos de parceria, 

nomeadamente a DGE. Deste modo, procurámos ir ao encontro das necessidades dos 

professores, no quadro do contexto escolar em que desenvolvem a sua actividade, 

actualizando e alargando, para esse efeito, a nossa Oferta de Formação. 

 

Decorrente da análise e tratamento dos instrumentos de avaliação das ações de 

formação, concluímos que os objetivos foram plenamente conseguidos e que aquelas 

se revelaram eficazes e com qualidade, perante as expetativas quer dos formandos 

quer dos formadores. Acrescenta-se que, geralmente, é realçado o aspeto das 

metodologias, dos materiais com um cariz inovador, apelativo, diversificado e prático, 

e a qualidade pedagógica dos formadores. 

 

Reiteramos que as associações de professores continuam sem financiamento para a 

realização de formação contínua acreditada, pelo que contamos com os nossos sócios, 

colegas em geral, escolas, Centros de Formação e outras entidades para continuarmos 

a promover, em todo o país, a formação necessária e pedagogicamente adequada.  

 

Mais informamos de que, tendo em conta a situação económica em que nos 

encontramos, a Comissão Pedagógica decidiu manter os preços das ações de formação 

para os sócios da APPI e, ainda, aprovou uma nova proposta de alteração ao 

Regulamento da APPIforma: 

 



Curso de formação 90€ (sócios appi e 
professores da escola 
anfitriã) 
 
70€ (sócios da APPI 
que tenham 
frequentado uma 
ação da APPI no 
último ano cívil) 
 

130€ (não sócios) 
 
 
 
120€ (não sócios que 
tenham frequentado 
uma ação da APPI no 
último ano cívil) 

 
Foi ainda acordado que os professores, não membros da associação, que se inscrevam 

em ações de formação creditadas, paguem o curso de formação como sócios (90€), 

ficando automaticamente inscritos na associação, com a quota desse ano paga, desde 

que adiram à autorização de débito direto. 

 
Obrigada, mais uma vez, por continuarem a preferir ações APPIforma! 
 
 
 

29 de Novembro de 2013 
 

Sónia Ferreirinha 
Directora de APPIFORMA 

 


