
1ª Assembleia 
Geral da  APPF

16.03.2021



“Somos Todos 
APPFinlândia”

Período ativo da Associação para 2021

 01.02.- 30.06.2021 

 02.08.-17.12.2021



Pauta:

● Prestação de contas;
● Proposta de trabalho para o ano de 2021;
● Projetos da APPF de 2021;
● Anuidade para 2021/Votação;
● Sugestões e Comentários;e
● Agradecimentos. 



Prestação de 
Contas 
(Art. 22 do estatuto da APPF)

TILINPÄÄTÖS  - (DECLARAÇÕES FINANCEIRAS)

Associação de Professores de Português na Finlândia ry 

Y-tunnus: 3084001-9  

01.01.2020 - 31.12.2020



Proposta de 
trabalho para 
o ano de 2021

● Lançamento da Revista Online na 
primeira semana de maio no Dia 
Internacional da Língua Portuguesa - 
5 de maio

● Membros Professores 

● Certificação para os seminários 

● Procurar instituições e programas do 
governo finlandês que possam 
apoiar a APPF, inclusive 
financeiramente - (Embaixada/apoio 
na divulgação)

● Procurar o principal sindicato de 
professores da Finlândia para obter 
mais informações sobre os direitos e 
deveres dos professores horistas na 
Finlândia.



Projetos da 
APPF de 2021

● Sala de Bate Papo: durante o período 
ativo da APPF

● Entrelínguas: um evento a cada 
semestre

● Seminários :  durante o período ativo 
da APPF

● Participação da APPF no Festival 
Kolibri - 2021/ segundo semestre

● Participação da APPF no Congresso 
Internacional de Associações de 
Professores de Português - 2022



Anuidade para 2021/Votação:

(Proposta A) Pagamento da taxa 

de anuidade de 20 euros para a 

comissão executiva, membros da 

coordenação pedagógica e 

consultoria,  10 euros para os 

professores associados, e 

isenção da taxa de anuidade de 

1 ano para os novos membros.

(Proposta B) Pagamento da taxa 
de anuidade de 20 euros para a 
comissão executiva, membros da 
coordenação pedagógica e 
consultoria, 10 euros para os 
professores associados, e 
pagamento da taxa de anuidade 
de 5 euros para os novos 
membros.

(Proposta C) Pagamento da taxa 

de anuidade de 20 euros para a 

comissão executiva, membros da 

coordenação pedagógica e 

consultoria, 20 euros  para os 

professores associados, e 

isenção da taxa de anuidade de 

1 ano para os novos membros.



Sugestões e Comentários 



Agradecemos a participação de todos.

Comissão Executiva 


