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Exmo/a. Senhor/a Presidente do Conselho Executivo/Diretor/a do Estabelecimento

de Ensino;

No dia 3 de dezembro, na Escola Secundária Jaime Moniz, organizada pelo Goethe-

lnstitut Portugal, pela formadora Ursula Kuhlmann, e em parceria com a Direção Regional de

Educação (DRE), terá lugar um workshop formativo, sob o título "Dar à língua

Desenvolvimento das competências produtivas na aula de Alemão como língua

estrangeira", destinado a todos os professores de Alemão das escolas públicas e privadas da

Região Autónoma da Madeira, validado pela DRE, para progressão na carreira docente.

O Workshop colocará em debate, de forma prática, o questionamento de temáticas e

desafios sempre pertinentes no ensino e aprendizagem da língua alemã, entre os quais

podemos destacar os seguintes:

- De que modo se podem motivar alunos e alunas a falar e a escrever em alemão? A

que exercícios e impulsos reagem melhor e de que ferramentas precisam para que tenham

sucesso?

- Dar atenção aos desafios que a oralidade e a escrita representam para os alunos.

- Refletir: sobre a maneira como as atividades de oralidade e escrita podem contribuir

para o desenvolvimento das competências linguísticas.
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Os docentes podem inscrever-se na Homepage, através do Link:

http s : //www. eo et h e. d e/i n s/pt/d e/sp r/u nt/fo r/d a L ht m I

Em anexo, envia-se o programa do workshop formativo

Com os melhores cumprimentos,

O Diretor Regional
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BV/MJM

(Marco Paulo Ramos Gomes)
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