BALANÇO APPIFORMA 2021
Caros Colegas:
O balanço das atividades de 2021 foi iniciado, declarando-se que o 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 de todas as restrições vivenciadas, ainda
em 2021, causadas pela pandemia Covid 19.
As limitações físicas e de circulação impostas pela situação pandémica que se vive
abalaram todo o nosso modo de estar e de realizar formação e, este ano fomos
obrigados, mais uma vez, a realizar apenas formação a distância, com exceção de
uma Oficina de Formação.
Apesar de nos termos adaptado a estas circunstâncias a partir do segundo trimestre
de 2020, o grande desafio de 2021 foi para o Centro de Formação APPIforma e
Direção da APPI garantir a realização do Congresso Anual desta Associação,
completamente a distância.
Continuamos também a sentir constrangimentos financeiros, uma vez que não
existem apoios deste teor para dinamizar formação creditada. Por este motivo,
cumprimentamos 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: 4 Ações de
Formação de Curta Duração, 3 Workshops APPInep e 3 Ações de formação

acreditadas (uma em parceria com a Universidade do Algarve e duas no âmbito do
Projeto Erasmus+ ICEPELL).
Durante o ano de 2021, realizámos 28 ações de formação acreditadas, sendo 4
delas, Ações de Formação de Curta Duração. Todas as ações de formação foram
realizadas em regime a distância, com exceção da Oficina de Formação ICEPELL –
Intercultural Citizenship Education through Picturebooks in early English Language
Learning' (ICEPELL)

–

Projeto Erasmus+ (2nd Edition), que decorreu em regime

híbrido, tendo sido 25 horas em regime presencial, na Universidade Nova de Lisboa,
entre os dias 8 e 12 de novembro.
Deste número total de ações, foram dinamizadas 10 ações de formação no âmbito
da Didática (6 destas ações, também incluem TIC); 7 na área do Inglês aos mais
novos e 7 de âmbito geral, nas áreas da Inclusão e Mentoria. Participaram cerca de
1089 formandos em ações de formação APPIforma.
Para este número total, contribuiu, em grande parte, a realização do 34º Congresso
Anual APPI, que decorreu, pela primeira vez, totalmente a distância, durante dois
fins de semana seguidos, tendo sido muito participado. Foi um evento muito bem
conseguido, que contou com cerca de 650 participantes e a emissão de 470
Certificados de Acreditação.
Foram recebidas 568 avaliações do Congresso e o feedback dos participantes e
oradores foi considerado muito positivo. Os participantes referiram que o evento
superou as suas expetativas, no que concerne a organização e a escolha da
plataforma que foi muito intuitiva. Para o sucesso deste evento contribuíram todos
os oradores (64), moderadores, equipa técnica, patrocinadores e todos aqueles que
participaram nestes 4 dias. Um grande bem-haja a todos pelo apoio e
disponibilidade.
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, de uma forma geral, é realçado o aspeto das
metodologias, dos materiais com um cariz inovador, apelativo, diversificado e
prático, assim como a qualidade pedagógica dos 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!
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