XXVIII CONGRESSO DA APPF
Tema: Avaliar as aprendizagens no século XXI - estratégias, instrumentos e propostas de trabalho
Datas: 23 e 30 de janeiro de 2021
Local: Online
Este congresso é organizado em parceria com a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas - Universidade
Nova de Lisboa (FCSH-UNL), o Centro de Linguística da Universidade Nova de Lisboa (CLUNL), o Serviço
de Cooperação Educativa e Linguística da Embaixada de França em Portugal e a Embaixada da Suiça em
Portugal.

OBJETIVOS
●

Caracterizar a avaliação apresentada no Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas
(QECRL) e nos textos programáticos, nomeadamente nas Aprendizagens Essenciais (AE)

●

Distinguir os tipos de avaliação e as suas finalidades

●

Analisar instrumentos de avaliação à luz das diferentes metodologias e contextos de aprendizagem,
nomeadamente no ensino a distância

●

Refletir de forma crítica sobre diversas práticas de avaliação no ensino das línguas, tendo em conta
as orientações do QECRL e das AE

●

Partilhar técnicas e estratégias diversificadas, experiências e materiais pedagógicos com vista à
melhoria das práticas de avaliação

EIXOS TEMÁTICOS DO CONGRESSO
●

●

●

A avaliação das competências comunicativas em língua
○

Os descritores do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (QECRL) e das
AE relativos às competências comunicativas

○

A pertinência dos vários instrumentos de avaliação relativamente às competências
comunicativas a serem avaliadas

A avaliação em várias metodologias de ensino e as finalidades dos vários tipos de avaliação
○

A avaliação na metodologia de projeto

○

A avaliação no ensino a distância

Partilha de práticas de avaliação no âmbito das Aprendizagens Essenciais e/ou das metodologias
ativas em língua no sistema educativo atual a nível nacional e internacional

Estes aspetos serão abordados do ponto de vista teórico, em conferências, e desenvolvidos de forma prática
em diversos ateliês.
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APELO À PARTICIPAÇÃO
Para este congresso online dedicado ao tema da avaliação nas aulas de língua, a APPF decidiu propor um
programa de excelência, convidando vários especialistas portugueses e estrangeiros e espera igualmente
contar com a participação de outros intervenientes para dinamizar os ateliês.
Assim, a APPF receberá todas as propostas enviadas até ao dia 10 de dezembro de 2020, através do
preenchimento do formulário.
As propostas enviadas deverão ter um título e um breve resumo do ateliê (max. 150 palavras, Arial 11).
A seleção das intervenções será comunicada até 22 de dezembro.
Os intervenientes selecionados beneficiarão de uma inscrição gratuita no congresso (participação sem
crédito).

PRÉ – PROGRAMA
Sábado, 23 de janeiro de 2021
8h45

Receção dos participantes

9h30

Abertura

Sábado, 30 de janeiro de 2021

9h30

Conferência 3

10h00

Conferência 1

10h30

Conferência 4

11h00

Conferência 2

11h30

Ateliê 4

12h00

Ateliê 1

13h00

Almoço

13h30

Almoço

14h00

Ateliê 5

14h30

Ateliê 2

15h30

Ateliê 6

16h00

Ateliê 3

17h00

Balanço

17h30

Fim dos trabalhos

17h30

Fim dos trabalhos

INSCRIÇÕES
As inscrições (vagas limitadas) podem ser feitas a partir da presente data através do preenchimento do
formulário com as seguintes condições
Valores de Inscrição
XXVIII congresso
Online

Até 10 de janeiro 2021

A partir de 11 de janeiro 2021

Sócios com quota de 2020 em dia

35€

60€

Não sócios *

75€

95€

10€

20€

Estudantes universitários
Assistentes de Língua

* Para se tornar sócio clique aqui
Nota
Esta formação está acreditada pelo CCPFC, na base de 12 horas, o que corresponde a 0,5 créditos, para os
grupos de recrutamento 210, 300 e 320.
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