
 

 

ENCONTRO DE ESCOLAS-PILOTO DE ALEMÃO 2022 

 

Realizou-se no dia 21 de outubro o encontro anual de Escolas-Piloto de Alemão, em 

Lisboa. Após dois anos de encontros online, por força da situação sanitária global, os 

docentes e diretores da rede PEPA reencontraram-se presencialmente nas instalações 

do Goethe Institut, para mais um momento de partilha de experiências e boas práticas 

no ensino do Alemão em Portugal.  

A sessão de abertura foi presidida pela nova diretora do Instituto, Jana Binder, e 

contou com os representantes dos parceiros no projeto, nomeadamente Ana Luísa 

Santos e Mónica Andrade, pela Direção-Geral da Educação, Lurdes Andrino, pela 

Direção-Geral dos Estabelecimentos de Ensino, Carolina Machado, Presidente da 

Associação Portuguesa de Professores de Alemão e Sabine Schlüter, Vice-Diretora do 

Instituto e Diretora do Departamento de Línguas. Participou ainda na abertura do 

evento Constantin Ostermann von Roth, da Associação de São Bartolomeu dos Alemães, 

em Lisboa. 

À habitual apresentação dos recursos oferecidos pelo Goethe Institut, às escolas PEPA 

em particular e aos professores de Alemão em geral, seguiu-se a partilha de 

experiências, em duas sessões simultâneas: os docentes de alemão partilharam 

práticas pedagógicas e os diretores das escolas da rede PEPA presentes no encontro 

trocaram impressões com as representantes do Ministério da Educação e da APPA sobre 

a oferta do Alemão nas/os respetivas/os escolas/agrupamentos, explicando como é 



feita a angariação de alunos para esta disciplina e relatando alguns constrangimentos 

sentidos. 

 

Seguiu-se um almoço convívio, oferecido pela editora Gunnar Weiss, após o que os 

docentes participaram na Ação de Formação de Curta Duração Aprender e ensinar 

alemão como língua estrangeira - um olhar sobre o futuro. Sob a orientação da 

formadora Carolina Machado e dos convidados Maik Valter e Anna Pilaski, os 

participantes exploraram o potencial da Didática Performativa e dos Desafios em sala 

de aula para o ensino do Alemão enquanto língua estrangeira, em dois momentos de 

boa disposição subordinados aos títulos “Come together!“- Impulsos interativos na 

aprendizagem de línguas e “Challenges” na aula de Alemão. 

Dignos de nota foram ainda os bolinhos servidos durante o coffee break, tipicamente 

alemães e já com um travo a Natal, que seguramente motivaram os participantes deste 

evento a continuarem a alimentar o ensino da língua alemã em território nacional. 
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