Nota de Imprensa

I Jornadas Pedagógicas da CEPE Luxemburgo

A Coordenação de Ensino Português no Grão-Ducado organiza as I Jornadas Pedagógicas da CEPE
Luxemburgo, que decorrem de 15 a 17 de fevereiro no eduPôle, em Walferdange, numa parceria com
o Institut de Formation de l’Éducation Nationale e o Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enfance
et de la Jeunesse.

Pretendendo instituir-se como espaço de reflexão e de partilha, a abertura do evento está agendada
para as 9h00 do dia 15 de fevereiro, seguida da conferência “Da Didática dos Textos a uma Pedagogia
da Escrita”, proferida pela Profª. Doutora Luísa Álvares Pereira, especialista em Didática da Escrita. Ao
longo desse dia, far-se-á o ponto de situação sobre os diversos projetos pedagógicos em curso no
âmbito do ensino de português no Grão-Ducado, com especial destaque para a implementação dos
Cursos Complementares de Língua Portuguesa e para o projeto de Assistentes de Língua Materna no
Ciclo 1 (ensino pré-escolar).
O dia 16 de fevereiro será totalmente dedicado ao primeiro módulo presencial do curso de formação
de professores “O Desafio da Diferença: Abordagens de Diferenciação Pedagógica no Ensino de
Línguas”, sob a responsabilidade científica da Profª. Doutora Ana Raquel Simões, docente e
investigadora da Universidade de Aveiro. A formação estender-se-á, na modalidade à distância, até ao
início do mês de junho, altura em que os docentes apresentarão os trabalhos desenvolvidos e
implementados nas suas turmas.
Nesse mesmo dia, às 21h00, numa iniciativa das professoras Carmen Alves e Sónia Candeias, o
Festikuss em Soleuvre acolhe uma Noite de Música Tradicional Portuguesa, animada pelo grupo de
Cante Alentejano Calma e Vento Sul, a fadista Ana Tareco com Fado à moda de cá, e o Rancho Folclórico
Províncias de Portugal.
No dia 17 de fevereiro, às 9h00, os trabalhos arrancam com a apresentação da Biblioteca Nacional do
Luxemburgo pelo Doutor Cristóvão Marinheiro. A manhã será ainda dedicada à partilha de projetos de
promoção e divulgação da língua e cultura portuguesas em curso, culminando estas I Jornadas
Pedagógicas com um almoço de encerramento dos trabalhos.
Mais informações sobre o programa estão disponíveis na página da CEPE Luxemburgo:
http://www.portugaledu.lu/.

