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Workshop preparation with the local organiser
Preparação do workshop com o organizador nacional
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09.00 :: 09.30
Arrival 
Chegada - Receção aos participantes

09.30 :: 11.00
Welcome and Introduction
Sessão de boas-vindas e apresentação

11.00 :: 11.15
Co�ee Break

11.15 :: 13.10
Attitudes towards plurilingualism: 
Which impact do they have at school? 
Atitudes face ao plurilinguismo: 
Qual o seu impacto nas escolas?

13.15 :: 14.15
Lunch Break
Almoço

14.15 :: 15.30
Teaching in a multilingual environment: 
What really matters? 
O ensino em contexto multilinguístico: 
O que é que importa realmente?

15.30 :: 15.45
Co�ee Break

15.45 :: 17.30
Teaching in a multilingual environment: 
What are examples of good practice? 
O ensino em contexto multilinguístico: 
O que são exemplos de boas práticas?
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09.00 :: 10.45
Supporting multilingualism in the whole school: 
What really matters? 
O apoio ao multilinguismo na escola: O que 
é que importa realmente?

10.45 :: 11.00
Co�ee Break

11.00 :: 12.30
Supporting multilingualism in the whole school: 
What are examples of good practice? 
O apoio ao multilinguismo na escola: O que 
são exemplos de boas práticas?

12.30 :: 13.30
Lunch Break
Almoço

13.30 :: 15.15
Building a whole school approach: How to design 
the planning process. 
A construção de uma abordagem envolvendo 
toda a escola: Como a plani�car?

15.15 :: 15.30
Co�ee Break

15.30 :: 16.30
Building a whole school approach: (How) could a 
Portuguese network be useful in this process? 
A construção de uma abordagem envolvendo 
toda a escola: (De que forma) pode uma rede 
a nível nacional ser útil para este processo?

16.30 :: 17.00
Feedback & Farewell 
Feedback e despedidas
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- developing their ability to promote multilingual 

education and to provide adequate sca�olding and 

feedback;

desenvolvendo as suas capacidades para 

promover a educação multicultural assegu-

rando a sua estruturação e feedback;

- developing their ability to identify the multilin-

gual resources of their students to strengthen their 

learning process in all subjects.

desenvolvendo as suas capacidades para 

identi�car os recursos multilinguísticos dos 

seus alunos tendo em vista reforçar o seu 

processo de aprendizagem em todas as 

disciplinas.

The participants will need to bring their laptops 
to the Workshop.
Os participantes deverão trazer os seus 
computadores portáteis para o workshop.

The Workshop languages will be English and 
Portuguese.
As línguas de trabalho serão o Português e 
o Inglês.

This module aims to:
Objetivos do workshop:

• raise principals' and teachers' awareness of 
the value of multilingualism for all and help 
them integrate this into their practice;
sensibilizar diretores e docentes para a 
mais-valia que é o multilinguismo e 
ajudá-los a integrá-lo na sua prática;
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• raise principals' and teachers' awareness 
concerning the role of the language of school-
ing in order to promote equity and achieve 
educational success;
sensibilizar diretores e docentes para o 
papel da linguagem usada na escola de 
modo a promover a equidade e alcançar o 
sucesso escolar;

• help principals' and all teachers develop 
competences in supporting second language 
development, by:
promover junto dos diretores e docentes a 
aquisição de competências de molde a 
apoiar o incremento da segunda língua, 
nomeadamente:

- developing their ability to de�ne linguistic 

objectives in a whole school approach (di�erent 

target groups, di�erent subjects);

desenvolvendo as suas capacidades para 

de�nir objetivos linguísticos de acordo com 

uma abordagem integradora (v.g. de 

diferentes grupos-alvo, de diferentes 

disciplinas);
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