
 

 

 
 
 
1ª Assembleia Geral de 2021 - Online  

 

Data: 16/03/2021 
Hora: 19H 

  
 

 

Presidente: Helena Noto 

Secretária: Adriana Minhoto 

 

Participantes: Helena Noto, Adriana Minhoto, Patricia Ribeiro, Luciana Faria, Tiago Carvalho, 

Evelyse Eerola, Cristiana Levinthal 

 

A assembleia aconteceu via plataforma Zoom e foi gravada.  

 

Agenda: período ativo para 2021, logo, prestação de contas, projetos para 2021 e votação 

de valor da anuidade. 

 

Período Ativo 2021: 01.02.- 30.06.2021 / 02.08.- 17.12.2021 

 
“Somos todos APPFinlândia” – o que o logo significa para cada participante? 
Patricia: união de professores, agregar a todos; 
Evelyse: unir os professores e os que dão aula de português; 
Tiago: uma pirâmide positiva onde estamos todos juntos; 
Cristiana: conhecimento, troca de ideias, união; 
Luciana: compartilhar com outros profissionais e troca de experiências; 
Adriana: uma grande mãe para todos os profissionais de educação e língua portuguesa; 
Helena: unidade, fortalecer o ensino de português. 
 
 
 



Prestação de contas: 

Durante a assembleia, foi apresentado o  Tilinpäätös – a declaração financeira – feita por 

uma empresa de contabilidade.  

Período de 01.01.2020 à 31.12.2020: 117.45€ 

10 associados 

 

Propostas: 

● Lançamento da Revista Online na primeira semana de maio no Dia Internacional da 

● Língua Portuguesa  (05/05) 

● Certificação para os seminários  

● Membros Professores  

● Procurar instituições e programas do governo finlandês que possam apoiar a APPF, 

inclusive financeiramente.  

● Procurar o principal sindicato de professores da Finlândia para obter mais 

informações sobre os direitos e deveres dos professores horistas aqui.  

 

Projetos: 

● Sala de Bate Papo  

● Entrelínguas: um evento em cada semestre 

● Seminários  

● Participação no Festival Kolibrí com o seminário de bilinguismo 

● Participação no Congresso Internacional de Associações de Professores de Português 

de 2022 

 

 

Anuidade: 

Foi realizada votação em assembleia de três propostas de valor de anuidade. 

Proposta A:  
Comissão executiva e coordenação: 20€ 
Professores associados: 10€ 
Novos membros: isento no primeiro ano 

 



Proposta B: 
Comissão executiva e coordenação: 20€ 
Professores associados: 10€ 
Novos membros: 5€ 

 

Proposta C: 
Comissão executiva e coordenação: 20€ 
Professores associados: 20€ 
Novos membros: isento no primeiro ano 

 

Por votação a proposta A recebeu dois (2) votos, a proposta B cinco (5) votos e a proposta C 
zero (0) votos. 

Ficou decidido pela proposta B. 

 

Sugestões e comentários: 

Cristiana pergunta:  A APPF aceita pessoas que não são professores? 

A APPF é aberta para professores que atuam e para aqueles que dão aula de português, 

mesmo que não sejam formados. Para a APPF, é interessante ter pessoas que atuem 

também na área da educação e afins para fortalecer os laços, mas sempre focando no 

ensino da língua portuguesa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


