
 
 

BALANÇO DAS ATIVIDADES APPIFORMA 2020 
 
 
Caros Colegas:  
 
Mais uma vez iniciamos o balanço das atividades de 2020 declarando que este 

Centro de Formação de Professores da APPI – APPIforma - continuou a 

proporcionar aos seus Associados e outros professores formação pedagógica 

adequada e de acordo com os seus interesses e necessidades, apesar de 

termos vivido o maior constrangimento de sempre, a pandemia Covid 19. 

 As limitações físicas e de circulação impostas pela situação em vivemos 

abalaram todo o nosso modo de estar e de realizar formação. Fomos obrigados 

a adaptar-nos e a recorrer apenas à formação a distância. O segundo trimestre 

deste ano de 2020 foi, tanto para o Centro de Formação APPIforma como para 

os seus formadores, de adaptação às novas e únicas possibilidade de formação 

em regime a distância.  

 

Continuamos também a sentir constrangimentos financeiros, uma vez que as  

Associações de Professores estão impossibilitadas de se poderem candidatar a 

financiamento do Programa Operacional Capital Humano (POCH). Por este 

motivo, cumprimentamos, assim, os nossos Associados e demais Colegas que 

continuam a inscrever-se, a expensas próprias, nas ações de formação 

acreditada da APPI, e que possibilitaram a realização de um Plano de Formação 

coerente e centrado na área científico-didática dos professores de Língua 

Estrangeira, em geral, e de Inglês, em particular.  

 



Durante o ano de 2020, o Centro de Formação APPIforma estabeleceu ainda 

algumas parcerias com as seguintes entidades: o Sindicato dos Educadores e 

Professores Licenciados pela Escolas Superiores de Educação e Universidades 

(SEPLEU), a Câmara Municipal de Oeiras, a Escola Secundária Campos Melo 

(Covilhã), a Universidade do Algarve, a Escola Superior de Educação e Ciências 

Sociais (Leiria), a Associação Portuguesa de Professores de Alemão e a Direção-

Geral de Educação.  

 

 

O Plano de Formação de 2020, de âmbito nacional, abrangeu todas as regiões 

do país - Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo, Algarve – e as Regiões 

Autónomas da Madeira e Açores. A partir de março fomos forçados (Pandemia 

Covid19) a adaptarmo-nos às novas condições e a dinamizar, desde esta altura, 

todas as ações no regime de formação a distância nas plataformas Moodle e 

Zoom da APPI. Apesar de todos os constrangimentos e adaptações, o plano foi 

concretizado com sucesso. 

 
 

 

Zonas 

 

Áreas de formação acreditadas 

 

 

Didática 

 

 

Inglês aos 

mais novos 

 

TIC 

 

Gerais 

Norte 1 1  1 

Centro     

LVT  1   

Alentejo  1   

Algarve 1    

Madeira     

Açores     

Online 8 5 5  3 

Total ações:  10 8 5 4 

Total 

formandos 

147 259 73 52 

 



Durante o ano de 2020, o centro de formação APPIforma conseguiu realizar 27 

ações de formação acreditadas em todo o país (cerca de 531 formandos), com 

maior incidência em ações de formação no âmbito da didática do ensino de 

Inglês, tendo sido a maioria destas ações realizada a distância. 

 

Além da formação acreditada pelo CCPFC, a APPIforma realizou ainda cinco 

Ações de Formação de Curta Duração (ACD), a saber:  

- “The BBC Seminar”, que decorreu no dia 8 de fevereiro, na Escola Secundária 

Campos Melo, na Covilhã, em parceria com a Direção-Geral de Educação. 

Foram emitidos 78 certificados de ACD; 

- “Primary English TeachMeet Leiria 2020”, que se realizou no dia 29 de 

fevereiro, na ESE de Leiria, em parceria com esta entidade. Foram emitidos 39 

certificados de ACD; 

- “APPI Online mini Conference”, que teve lugar na Plataforma Zoom da APPI, 

no dia 16 de maio de 2020. Foram emitidos 208 certificados de ACD. 

- “Milage Aprender+”  que decorreu nos dias 27 de maio e 17 de junho, na 

Plataforma Zoom, em parceria com a Universidade do Algarve. Foram emitidos 

37 certificados de ACD; 

- “Disseminação de Práticas de Referência no âmbito das Aprendizagens 

Essenciais” online – uma iniciativa DGE | APPI | APPA, que decorreu no dia 26 

de setembro -‘DIA EUROPEU DAS LÍNGUAS’. Foram emitidos 157 certificados 

de ACD. 

Na totalidade foram emitidos cerca de 519 Certificados de Ações de Curta 

Duração. 

 

Decorrente da análise e do tratamento dos instrumentos de avaliação das 

ações de formação acreditadas e ACD, concluí-se que os objetivos 



estabelecidos à partida foram atingidos e que toda a formação, realizada 

maioritariamente a distância, se revelou eficaz e com qualidade, perante as 

expetativas quer dos formandos quer dos formadores. Acrescenta-se que, 

geralmente, é realçado o aspeto das metodologias, dos materiais com um cariz 

inovador, apelativo, diversificado e prático, assim como a qualidade 

pedagógica dos formadores. Mas, em 2020, foi também destacado por vários 

formandos a capacidade da APPI e do seu Centro de Formação APPIforma ter 

conseguido adaptar-se à nova realidade imposta pela Pandemia, mantendo 

não só uma larga oferta de formação, mas também a qualidade da mesma, 

recorrendo às plataformas Moodle e Zoom da APPI. 

 

A oferta de formação APPIFORMA tem tido como referencial, ao longo da 

existência deste Centro de Formação, não só o levantamento das necessidades 

e interesses dos professores associados da APPI como também as solicitações 

das Escolas, dos Centros de Formação de Professores e outras entidades com 

quem a APPIforma estabelece protocolos de parceria.  

 

O Plano de Formação é atualizado regularmente e está disponível na nossa 

página web da Associação: https://www.appi.pt/appiforma-cpd-centre/annual-

pd-programme . 

 

Obrigada, mais uma vez, por continuarem a preferir ações APPIforma! 

 

6 de janeiro de 2021 

Sónia Ferreirinha 

(Diretora de APPIFORMA) 

 

https://www.appi.pt/appiforma-cpd-centre/annual-pd-programme
https://www.appi.pt/appiforma-cpd-centre/annual-pd-programme

