
 

  
2º Encontro de Professores do Ensino Português no Estrangeiro 

Aprender e Ensinar Português em Contextos Multilingues  
 

Ação de Formação | 24 de julho 
Sala do Foyer GA da Fundação Calouste Gulbenkian 

Avenida de Berna, Lisboa                                                                            

 
Em 2016, realizou-se o 1º Encontro de Professores do Ensino Português no Estrangeiro, 

tendo sido anunciada a sua realização anual na sequência da avaliação alcançada e das 

sugestões apresentadas pelos docentes. Além da ação de formação, trata-se de uma 

ocasião para partilha de experiências e mútuo conhecimento que permitirá valorizar o 

trabalho individual e construir redes cooperativas. É também de relevar a associação da 

Fundação Calouste Gulbenkian a esta iniciativa, reforçando a relação estratégica que 

temos vindo a desenvolver em diversas áreas de intervenção comum. 

 

 A ação de formação de 2017 tem como principais objetivos a reflexão sobre conceitos e 

práticas de ensino e aprendizagem do português em contextos multilingues, tendo em 

conta que esse é um dos principais desafios que se coloca aos nossos docentes na sua 

interação com os alunos. 

 

PROGRAMA 

  
09h30 Abertura pelo Administrador da Fundação Calouste Gulbenkian 

Guilherme d’ Oliveira Martins  
 

09h40 Intervenção do Ministro dos Negócios Estrangeiros  
Augusto Santos Silva  
 

10h10 Intervenção da Presidente do Camões, I.P. 
Ana Paula Laborinho 
 

10h30 Pausa para café 
 

11h00 (Boas) Práticas de leitura no EPE  
Coordenações de Ensino Português no Estrangeiro (EPE) de Espanha, França, Reino 
Unido e Suíça 
 

12h00 Plataformas digitais: Português mais perto / e-Learning Camões 
Direção de Serviços de Língua e Cultura 
 

12h30 Almoço livre 
 

14h00 Português, língua pluricêntrica: Que português ensinar? 
Manuel Célio Conceição, Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade 
do Algarve 
 

15h30 Pausa para café  
 

16h00 Reflexão sobre o desenvolvimento do português como língua de herança 
Cristina Flores, Instituto de Letras e Ciências Humanas da Universidade do Minho 
 

17h30 Apresentação de projetos editorais de ensino do português no estrangeiro 
LIDEL e Porto Editora 
 

18h15 Sessão de Encerramento pelo Secretário de Estado das Comunidades 
Portuguesas 
José Luís Carneiro 
 

 

Com o apoio 


