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Alunos de turmas do EPE na área de Düsseldorf das localida

des de Siegburg, Lohmar, Niederdollendorf (Professora Fátima

Silva) Essen, Gelsenkirchen, Krefeld (Professora Catarina Lou

renço) e Osnabrück (Professora Marla Andrade) visitaram Ber

lim entre 3 e 5 de abril 2014. No primeiro dia, dirigiramse

diretamente à Embaixada de Portugal, onde foram recebidos

pelo Sr. Embaixador, Luís de Almeida Sampaio e pela Sra. Coor

denadora do Ensino, Carla Amado. Fezse uma breve apresenta

ção da missão diplomática, tendo sido mesmo dada

possibilidade aos alunos de colocar questões ao Sr. Embaixador

e de �icar a par de muitas curiosidades acerca da sua atividade

na Alemanha. O restante tempo em Berlim foi ocupado com vi

sitas às Escolas do Projeto Bilingue, à Berlinda  Magazine Cul

tural de Berlim e o mundo da Língua Portuguesa, assim como à

Livraria Portuguesa em Berlim.

Foi muito bom tervos por cá! Obrigada pela visita!

ACONTECEU:

Alunos de Português na área de Düsseldorf 
visitam Berlim!

As turmas 1b e 2b do Projeto Bilingue da escola Rudolf Roß

Grundschule (RRG), em Hamburgo, sob a orientação da profes

sora Ana Paula Gouveia Larkens, têm levado a cabo diversas ati

vidades alusivas à Língua e Cultura Portuguesas. Lembraram

esta semana a Revolução dos Cravos com histórias e trabalhos

muito interessantes.

O EPE em Hamburgo..."

Tarefa: Os cravos (40 anos “Revolução dos  Cravos”, 19742014)

A Língua portuguesa está presente no quotidiano de uma

vasta comunidade de portugueses na Alemanha, no seio de vá

rias gerações. 

No caso dos aprendentes de Língua Portuguesa a viver no

estrangeiro, revelase como uma ferramenta cada vez mais útil

e importante no que diz respeito ao encontro de um lugar no

mercado de trabalho.

Assim, é do maior interesse criar uma certi�icação comum

para o Ensino do Português no Estrangeiro que permita a va

lorização, o reconhecimento e a acreditação das competências

comunicativas dos alunos em língua portuguesa.

O que é a certi�icação?
Existem 5 exames, cada um equivalendo a um nível de pro

�iciência linguística, isto é, o conjunto de conhecimentos e de

capacidades no uso da língua  nível A1, nível A2, nível B1, nível

B2 e nível C1.

Onde se faz a certi�icação?
As provas de certi�icação decorrem numa escola associada

à respetiva área consular. Os locais de realização das provas são

de�inidos em função das inscrições, segundo os critérios de pro

ximidade com o maior número de candidatos e da existência

das condições necessárias para a sua realização.

Quem pode realizar a certi�icação?
Poderão realizar os exames de certi�icação todos os alunos

da rede do EPE, dos níveis básico e secundário, mediante indi

cação do seu professor ou por autoproposta. A sua inscrição

nos exames deverá ser realizada junto do respetivo professor.

Os candidatos externos ao EPE que queiram realizar os exa

mes de certi�icação também poderão inscreverse. Para proce

der à sua inscrição, devem contactar a CEPE Alemanha.

Quando se realiza a certi�icação?
No corrente ano letivo (2013/2014), os exames de certi�i

cação realizamse em duas datas: 24 de maio ou 28 de junho

de 2014.

Certificação de competências em 
Língua Portuguesa

As escolas do EPE associaramse às

comemorações dos 50 anos da Comuni

dade Portuguesa na Alemanha em 2014,

sendo que estão a ser organizadas local

mente diferentes atividades que têm por

objetivo homenagear tanto professores

como alunos e comunidade escolar em

geral, que desde os primórdios do EPE na

Alemanha têm dado o seu contributo

para o ensino e aprendizagem da língua

e cultura portuguesas.

As escolas do EPE associaramse às

comemorações dos 50 anos da Comuni

dade Portuguesa na Alemanha em 2014.

Estão a ser organizadas localmente dife

rentes atividades, que têm por objetivo

homenagear tanto professores como alu

nos e comunidade escolar em geral, que

desde os primórdios do EPE na Ale

manha têm dado o seu contributo para o

ensino e aprendizagem da língua e cul

tura portuguesas.

Entre outros exemplos, é o caso da ex

posição patente no Consulado Geral de

Düsseldorf entre os dias 16 de maio e 30

de junho, sob o tema “Rostos de herança”

– Professores – os arautos da Língua Por

tuguesa”, que consiste numa exibição de

retratos, textos e outros materiais eluci

dativos do trabalho e contributo destes

agentes no ensino e promoção da Língua

Portuguesa.

Nas próximas edições, daremos conta

das atividades desenvolvidas neste âm

bito pelos professores e alunos do EPE.

Do leque das várias comemorações

em torno desta efeméride, realizarseá

no dia 6 de junho, no Museu Etnográ�ico

da cidade de Hamburgo, um congresso

dedicado à temática das comunidades

portuguesas na Alemanha. Estão todos

convidados a participar.

Inscrições através do email con

gresso50anos@gmail.com. Mais infor

mações e programa completo no evento

do Facebook:

https://www.facebook.com/events/145

5256738030850/

EPE associa-se aos 50 anos da Imi-
gração Portuguesa na Alemanha

No âmbito da celebração

do 10 de junho 2014, dia

de Portugal, de Camões e

das Comunidades Portu

guesas, terão lugar na ci

dade de Hamburgo diversas iniciativas oficiais, de entre as

quais destacamos a presença de um pavilhão dedicado ao

ensino da Língua Portuguesa na Alemanha, inserido nos

festejos a decorrer no Portugiesenviertel (Bairro Portu

guês), nos dias 7 e 8 de junho. Deslocarseá ao local um

grupo de alunos do Projeto Bilingue de Berlim, sendo que

o objetivo dessa visita é encontrar outro grupo de alunos

do mesmo projeto em Hamburgo.

Serão recebidos com um conjunto de atividades que in

cluem uma visita pelos locais característicos da Portugali

dade em Hamburgo. Nesse pavilhão ocorrerão momentos

de intercâmbio entre pais, alunos e professores, estando

patentes pequenas mostras de trabalhos dos alunos dos

diferentes cursos de Língua e Cultura Portuguesas, assim

como uma exposição subordinada ao tema da importância

da Língua Portuguesa.

Contamos, na próxima edição, dar conta do programa

completo deste pavilhão. Acompanhe também o blogue da

CEPE Alemanha.

Pavilhão do Ensino da Língua Portuguesa na 
Alemanha nas Comemorações do Dia de Portugal 2014
– Portugiesenviertel, Hamburgo

Ainda aceitamos inscrições
para o próximo ano letivo.


