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 Alemão 2021/2022 

 

O Projeto Escolas-Piloto de Alemão (PEPA) teve a sua génese em 2008, sendo o 

resultado de uma parceria iniciada em 2008 entre a DGIDC, o Goethe Institut e 

7 escolas convidadas, com o intuito de promover o ensino do Alemão nas escolas 

portuguesas. Presentemente, a rede de escolas-piloto integra 37 agrupamentos 

de escola/escolas não agrupadas no continente, 4 na Madeira e 7 nos Açores, 

estando enquadrada por um protocolo de cooperação institucional entre a 

Direção-Geral da Educação (DGE), a Direção-Geral dos Estabelecimentos 

Escolares (DGEstE), o Goethe Institut (GI) e a Associação Portuguesa de 

Professores de Alemão (APPA), assinado em 23 de fevereiro de 2017. 

Este projeto visa dinamizar e apoiar uma rede de estabelecimentos de ensino 

público que possam desenvolver trabalho colaborativo e constituir um exemplo 

de boas práticas na área do ensino do Alemão, promover o interesse dos alunos 

dos ensinos básico e secundário pela língua e cultura alemãs e promover e 

disseminar atividades e experiências pedagógicas inovadoras na área do Alemão 

como Língua Estrangeira. 

Os parceiros asseguram o acompanhamento pedagógico do projeto e as 

atividades desenvolvidas pelas escolas em função das Aprendizagens Essenciais 

de Alemão, como por exemplo, o concurso nacional “Cantar em Alemão”, que 

decorreu este ano no Agrupamento de Escolas Raul Proença, nas Caldas da 

Rainha, e que contou com a presença de 112 alunos do 1.º ao 12.º ano, em 

representação das escolas das Caldas da Rainha, Matosinhos, Figueira da Foz e 

Açores, sendo este o primeiro concurso presencial depois da pandemia. Todos 

os participantes receberam um prémio. O agrupamento de escolas Raul Proença 

receberá novamente este evento em 2023.  
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Os parceiros asseguram, ainda, formação aos docentes da disciplina em causa, 

incluindo formação acreditada e ações de reabilitação para o ensino do Alemão. 

Desde 2011 os parceiros têm vindo a organizar encontros anuais que, para além 

de assegurarem coordenação entre as escolas e as entidades parceiras, 

proporcionam formação acreditada aos docentes participantes. Neste ano 

pretende-se associar, tal como aconteceu em anos anteriores, o encontro anual 

das escolas PEPA ao encontro de professores de Alemão 

“Deutschlehrendentag”, dinamizado pelo GI, que decorrerá a 22 de outubro de 

2022, sendo a data previsível para o encontro das escolas-piloto o dia 21 de 

outubro de 2022. 

O projeto PEPA conta com o alto patrocínio da Embaixada da República Federal 

da Alemanha que dinamiza, paralelamente, o programa anual de prémios para 

o incentivo a alunos estrangeiros para o estudo da língua alemã, financiado pelo 

Ministério Federal das Relações Externas, que oferece a alunos de 90 países que 

se distinguem na aprendizagem deste idioma a possibilidade de viajarem até a 

Alemanha, para uma vivência cultural da maior relevância.  

Este intercâmbio pedagógico (Pädagogischer Austausch Dienst – PAD) esteve 

suspenso devido à situação de saúde pública global. É com agrado que as 

entidades parceiras dinamizadoras do programa, a Embaixada da República 
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Federal da Alemanha, a Direção-Geral de Educação e o Goethe-Institut Portugal 

informam que em 2022 o PAD foi retomado. Por via de um concurso a nível 

nacional, que incluiu todos os estabelecimentos de ensino que têm oferta da 

língua alemã, públicos e privados, foram selecionados quatro alunos 

portugueses que se distinguiram pelo seu empenho e qualidade do trabalho 

desenvolvido na aprendizagem da língua, sendo-lhes agora proporcionada uma 

viagem de quatro semanas à Alemanha, a ter lugar entre 8 de agosto e 9 de 

setembro de 2022, no âmbito da qual contactarão com jovens de diversos 

contextos socioculturais. Durante duas semanas, os premiados ficarão em casas 

de “famílias de acolhimento” e participarão em aulas com os “irmãos de 

acolhimento”, do mesmo nível etário. Nas restantes duas semanas, visitarão 

várias cidades, com alojamento em pousadas de juventude. 


