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O PORTUGAL POST inicia a partir desta edição um espaço inteiramente dedicado ao Ensino e à actividade do
CEPE Alemanha - Coordenação do Ensino Português na Alemanha, a quem se deve a responsabilidade do con-
teúdo e das informações deste espaço.
O PORTUGAL POST quer, desta forma, abrir mais um espaço de interesse público num assunto que interessa à
comunidade.

EM QUE É QUE A CEPE ALEMA�HA LHE PODE SER ÚTIL?

• Prestar esclarecimentos acerca dos cursos de Língua e Cultura

Portuguesas em funcionamento nas escolas do Ensino Básico

e Secundário presentes em toda a Alemanha;

Informar acerca das possibilidades de aprender Português no Ensino

Superior, assim como possibilidades de obter na Alemanha um grau aca-

démico relacionado com os Estudos Portugueses; 

Dar apoio quanto ao reconhecimento de habilitações escolares, acadé-

micas e profissionais, com vista à integração no ensino superior e/ou no

mercado de trabalho na Alemanha;

Direcionar as famílias, os alunos e os estudantes para as entidades ale-

mãs competentes nas áreas da educação e do ensino, apoiá-las no diá-

logo junto das mesmas;

• mAjudar a que estas famílias recém-chegadas conheçam melhor o

modo de funcionamento das escolas alemãs ou o modelo de organização

do sistema educativo alemão. 

i

I�FORMAÇÕES IMPORTA�TES:

→ Até 10 de março têm lugar as renovações das inscrições
para os alunos que já frequentam um curso de Língua e Cultura Por-

tuguesa e pretendem continuar no próximo ano letivo; 

→ Para procederem a estas renovações, os Encarregados de
Educação deverão solicitar o apoio dos Professores.

→ De 20 de março a 10 de abril estão então abertas as novas
inscrições nos cursos do próximo ano.

→ A inscrição é feita online na seguinte página web:
http://camoes.active-labs.com/inscricao 

As renovações e inscrições serão validadas assim que for efetuado o

pagamento da propina referente ao ano letivo 2014/15. Para mais in-

formações, contacte-nos!

A CEPE Alemanha, assim como os vários Serviços de Apoio de Edu-

cação junto dos Consulados, estão inteiramente disponíveis para

apoiar no processo de inscrições e facultar os formulários por e-mail,

para os Encarregados de Educação que tenham dificuldades em aceder

à página web. 

Já começou oficial-
mente a época de ins-
crições EPE para o
ano letivo 2014/15!

QUEM É A COORDE�ADORA DO E�-
SI�O PORTUGUÊS �A ALEMA�HA

Responsável pela Coordenação de Ensino

desde outubro do ano passado, Carla Sofia

Amado é de Leiria e chegou pela primeira vez

à Alemanha em 2003. Licenciada em Línguas

e Literaturas Modernas, variante de Inglês-Ale-

mão pela Faculdade de Letras da Universidade

de Lisboa, foi de abril de 2008 a dezembro de

2012 leitora de Língua e Cultura Portuguesas

na Universidade de Saarbrücken. Neste âmbito

teve à sua responsabilidade o Leitorado de Por-

tuguês da mesma Universidade e a cocoorde-

nação da Didática das Tecnologias Educativas. 

ESCOLAS DO PROJETO BILI�GUE
ALEMÃO - PORTUGUÊS

Nas escolas do projeto bilingue, para além do

curriculum alemão, os alunos aprendem em si-

multâneo a ler, a escrever e a falar (caso ainda

não falem) a língua portuguesa e a alemã,

desde a primeira classe. No âmbito das aulas

de Estudo do Meio, que são dadas de forma bi-

lingue, são também abordados temas referentes

aos países de língua oficial portuguesa. Os alu-

nos podem prosseguir os seus estudos no pro-

jeto até ao Abitur (12º/13º ano). O Português

tem um peso tão importante na escola e na ava-

liação como as outras disciplinas. 

Janeiro e fevereiro –

visitas dos alunos do

Projeto Bilingue ao

Consulado-Geral de

Hamburgo: Várias tur-

mas de alunos do Pro-

jeto Bilingue de

Hamburgo têm sido re-

cebidos pela Sra. --

Cônsul –Geral, Dra.

Luísa Pais-Lowe e

assim ficado a conhecer melhor o consulado, o que representa e qual o seu

papel. 

Dezembro e fevereiro – Plano de In-

centivo à Leitura:  Em torno deste

projeto, têm-se criado atividades de

promoção da leitura junto das co-

munidades escolares, incentivando

também os pais a participarem mais

ativamente nas leituras dos seus

educandos, convidando-os a visita-

rem a sala de aula para uma leitura. Novembro e dezembro – cerimónias de entrega dos cer-

tificados relativos aos exames de certificação do ano le-

tivo passado:  Estas cerimónias tiveram lugar nas várias

áreas consulares. Em Estugarda, integrou-se a mesma no

desfecho do Encontro Pedagógico com todos os docentes.

Em Hamburgo, ocorreu no âmbito de um evento dedicado

às Facetas da Cultura Portuguesa, onde estiveram presen-

tes cerca de 200 pessoas, se pode ouvir fado e ouvir as

participações dos alunos. Em Düsseldorf os certificados

foram entregues no Consulado-Geral. A certificação cons-

titui uma mais valia, uma vez que permite a valorização

e o reconhecimento das competências linguísticas dos alu-

nos de Português em qualquer situação futura, seja na

vida académica ou no mercado de trabalho. Os exames

deste ano letivo terão lugar em finais de maio e finais de

junho. Contacte-nos para mais informações 

1- ACO�TECEU �OS 
ÚLTIMOS MESES:

3- ACO�TECEU �OS ÚLTIMOS MESES:

2 - ACO�TECEU �OS ÚLTIMOS MESES

Amo como ama o amor. �ão
conheço nenhuma outra
razão para amar senão amar.
Que queres que te diga, além
de que te amo, se o que quero
dizer-te é que te amo?
Fernando Pessoa

FRASES SOLTAS


