
BALANÇO APPIFORMA 2022 

 

Caros Colegas: 

 Mais uma vez iniciamos o balanço das atividades de 2022 declarando que este 

Centro de Formação de Professores da APPI – APPIforma – continuou a 

proporcionar aos seus Associados e outros professores formação pedagógica 

adequada e de acordo com os seus interesses e necessidades, apesar do formato 

das ações serem ainda, e na sua maioria, a distância, consequência das mudanças 

trazidas e causadas pela pandemia Covid 19. 

As condições impostas pela situação pandémica vividas abalaram todo o nosso 

modo de estar e de realizar formação e, este ano, tivemos mais uma vez, a maioria 

das ações de formação realizadas a distância, com exceção de uma Oficina de 

Formação, do 35º Congresso Anual e de uma Ação de Formação de Curta Duração 

– ICEPELL Hybrid Conference. 

Continuamos também a sentir constrangimentos financeiros, uma vez que não 

existem apoios financeiros para dinamizar formação creditada. Por este motivo, 

cumprimentamos, assim, os nossos Associados e demais Colegas 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 centrado na 

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

em particular. 

Apesar da falta de financiamento, conseguimos ainda assim proporcionar aos sócios 

da APPI alguns eventos formativos gratuitos, nomeadamente: 5 Ações de Formação 

de Curta Duração e um curso de formação. 

Durante o ano de 2022 realizámos 20 ações de formação acreditadas, sendo 5 

delas, Ações de Formação de Curta Duração. Todas as ações de formação 

realizaram-se em regime a distância, com exceção de: Seminário Regional APPI 



Elvas, ICEPELL Hybrid Conference, 35º Congresso Anual APPI e Seminário 

Regional APPI Loulé.  

PRESENCIAL   
        

 

Nº turmas 3 
        

 

Nº participantes 528 
        

 

Nº Certificados 

Acreditação 394 
        

 

E-LEARNING   
        

 

Nº turmas 12 
        

 

Nº participantes  173 
        

 

Nº Certificados 

Acreditação 173 
        

 

ACD   
        

 

Nº turmas 5 
        

 

Nº participantes 440 
        

 

Nº Certificados 

Acreditação 280 
        

 

 

Deste número total de ações, foram dinamizadas 12 ações de formação no âmbito 

da Didática (4 destas ações, também incluem TIC); 4 na área do Inglês aos mais 

novos e 3 de âmbito geral, nas áreas da Inclusão e Mentoria. Foram emitidos pelo 

Centro de Formação APPIforma cerca de 847 Certificados de Acreditação. 

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

formação acreditadas e ACD, conclui-se que os objetivos estabelecidos à partida 

foram atingidos e que toda a formação, realizada maioritariamente a distância, se 

revelou eficaz 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, assim como a qualidade pedagógica dos formadores. Ainda assim, não 

podemos deixar de salientar uma baixa procura na formação presencial, o que nos 



impossibilitou de realizar algumas das ações de formação que estavam inicialmente 

calendarizadas. Esperamos que esta tendência mude ligeiramente no futuro, pois 

considera-se muito pertinente a formação presencial pela interação social entre 

participantes e formadores. 

A oferta de formação APPIFORMA tem tido como referencial, ao longo da existência 

deste Centro de Formação, 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 a APPIforma 

estabelece protocolos de parceria.  

O Plano de Formação é atualizado regularmente e está disponível na página web 

da Associação: APPI - CPD Programme & Registration. 

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

 

15 de dezembro de 2022 

Sónia Ferreirinha  

(Diretora de APPIFORMA) 

https://www.appi.pt/appiforma-cpd-centre/annual-pd-programme

