
1ª Assembleia 
Geral da  APPF

15.03.2022



Pauta:

● Boas-vindas à equipe;
● Período ativo da APPF;
● Nova Coordenação Pedagógica e projetos;
● Consultoria para assuntos legais e suporte aos 

professores;
● Projetos de 2022; 
● Atividades 2022/2023;
● Anuidade para 2022/Votação;
● Prestação de contas;
● Sugestões e Comentários; e
● Agradecimentos. 



“Somos Todos 
APPFinlândia”

Período ativo da Associação para 2022

 17.01.- 30.06.2022 

 01.08.-30.11.2022



Coordenadora Geral da 
Equipe Pedagógica: 
Patricia Ribeiro

● Nova Equipe de Coordenação

PLH: Evelyse Eerola

PLE: Camila Viana

Português Nível Superior: Tiago Carvalho

Calendário de atividades:

Português Língua de Herança - setembro

Português Língua Estrangeira - outubro

Português nos Cursos Superiores - novembro



Consultora para 
Assuntos legais e 
administrativos: 
Luciana Faria

● consultas: sindicatos e associações 
(página no site). Suporte para os 
professores

● Divulgação das atividades dos 
professores e interlocução (página 
no site)



Projetos da 
APPF de 2022

● Sala de Bate Papo: durante o período letivo da APPF (Adriana 
Minhoto)

● Seminários: dois seminários (Helena Noto)

● Semana da Língua Portuguesa (Tiago Carvalho) 
EntreLínguas
Palestra com um professor convidado na Universidade.

● Projeto “Lemos Juntos” (Luciana Faria)

● Participação no Festival Kolibri (Luciana Faria)

● Revista “APPF em Ação” - será a cada 2 anos (ação de todos)

● Novo repositório- google drive  (ação de todos)

● 3 Projetos da Coordenação Pedagógica (Patricia Ribeiro)



Atividades 
2022/2023

I Simpósio Internacional de Língua 
Portuguesa em Helsinque 

      Lançamento da Revista  em 2023

        Projetos de produção de material 



Anuidade para 2022
Votação na assembleia: 

(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.



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

TILINPÄÄTÖS  - (DECLARAÇÕES FINANCEIRAS)

Associação de Professores de Português na Finlândia ry 

Y-tunnus: 3084001-9  

01.01.2021 - 31.12.2021

Assembleia extraordinária: 



Sugestões e Comentários 



Agradecemos a participação de todos.

Comissão Executiva 


