II ENCONTRO DE PONTOS DE REDE DE
ENSINO DE PLE – PORTUGUÊS LÍNGUA ESTRANGEIRA
IPOR 9-10 DE DEZEMBRO
O II Encontro de Pontos de Rede de Ensino de Língua Portuguesa na região sudeste asiática reúne no
IPOR, nos próximos dias 9 e 10, docentes provenientes de Universidades de Pequim, Xangai,
Banguecoque, Manila, Hanói e Goa, bem como docentes do IPOR e de instituições da RAEM, visando a
consolidação de uma rede colaborativa entre agentes e instituições que se dedicam à promoção da
língua portuguesa nesta região.
A iniciativa vem dar sequência ao evento realizado em 2015, propondo-se, a partir de reflexões e
experiências de ensino de Português como Língua Estrangeira nos diferentes contextos presentes, não
apenas incrementar a partilha de práticas e pedagógicas, mas fortalecer o desenvolvimento de projetos
conjuntos entre participantes.
Desta perspetiva decorre a organização do Encontro na forma de oficinas, nas quais materiais concretos
desenvolvidos pelos participantes constituem o ponto de partida para a reflexão sobre abordagens
metodológicas, seleção e utilização de diferentes suportes, ferramentas e tecnologias, bem como
resultados obtidos pelos docentes na sua aplicação, orientando, deste modo, a reflexão para uma
componente prática.
Para além de Leitores da rede EPE, o Encontro passa este ano a incorporar a participação de docentes
nacionais de países representados, com maior destaque para a República Popular da China, procurando,
deste modo, reforçar a colaboração entre docentes e entre o IPOR e as estruturas das instituições de
proveniência. Uma colaboração que passa também pelas instituições da RAEM, nomeadamente pela
participação de duas investigadoras da UMAC, que abrirão duas das três oficinas previstas.
A sessão de abertura do II Encontro efetuada terá lugar no dia 9 de novembro, às 09h00, no auditório
Dr. Stanley Ho, no Consulado-Geral de Portugal, decorrendo as oficinas, abertas a todos os interessados,
a partir das 09h30 nas instalações do IPOR.
Para além do apoio que a Fundação Macau volta a conferir a esta iniciativa do IPOR, com a qual este
Instituto encerra o seu Plano de Atividades para o corrente ano, importa referir a importante
colaboração concedida pela STDM - Sociedade de Turismo e Diversões de Macau, pelo Clube Militar e
pelo Consulado-Geral de Portugal em Macau e Hong Kong.
A Direção.

