
NAS ROTAS DA EDUCAÇÃO  
Encontros no Agrupamento Vertical de Escolas do VISO - Porto 
 
O mundo da escola e da educação é um espaço em permanente descoberta e construção de sonhos e de 
identidades que exige dos docentes conhecimento, dedicação e reconhecimento. A escola deve proporcionar aos 
professores tempos de reflexão, de partilha e de aprendizagem colaborativa para melhorar o seu desempenho, as 
práticas quotidianas e o bem-estar coletivo em prol do desenvolvimento holístico dos alunos. Esse é o sentido destes 
Encontros: descobrir, em conjunto, uma rota para o próximo ano letivo 2019-2020, que nos una nas nossas 
preocupações, que nos entusiasme nas nossas práticas, que visibilize as nossas ações, que nos reconheça como escola 
pública comprometida com a comunidade. 

 

 
 

 
 

 

9:30  
Sessão de Abertura  
Albano Maia | Diretor do Agrupamento Vertical de Escolas do Viso 

 
9:45 – 10:45 
Ser Escola no Século XXI: Dilemas e Desafios  
António Guedes | P. Porto – ESE 
Resumo  
Numa altura de convulsão e mudança, a escola precisa de tempo para pensar, de forma a poder melhorar as suas 
práticas para o desenvolvimento integral dos alunos.  
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11:00 – 12:30 
De uma didática da gamificação ao 
desenvolvimento das competências do 
século XXI 
Mário Cruz | P. Porto – ESE 
Resumo  
A sociedade global e a educação em particular exigem 
abordagens mais próximas das exigências do 
quotidiano, pelo que os professores são convidados a 
criar novas estratégias para enriquecer a experiência 
educativa, favorecendo e promovendo uma consciência 
cultural de desenvolvimento de competências dos 
alunos no século XXI. Os professores começaram já a 
promover abordagens lúdicas e verdadeiras 
experiências gamificadas. Neste encontro, debruçar-
nos-emos sobre as narrativas do jogo e o papel dos 
dispositivos eletrónicos em sala de aula com recurso a 
aplicações Web 2.0 e Web 3.0.  

11:00 – 12:30 
#EUCOLABORO.COM 
Maria José Araújo | P. Porto – ESE 
José António Costa | P. Porto – ESE 
Resumo 
A evolução dos sistemas educativos em torno do discurso 
normativo da escola e do trabalho coletivo dos professores 
não leva a um efeito homogéneo e linear sobre as suas 
práticas. Os métodos de colaboração podem assumir 
formas muito interessantes, muito diferentes e muito 
positivas de acordo com o contexto em que se inserem, 
seja dentro ou fora da sala de aula. Nesta sessão, 
incentivaremos um diálogo que vá ao encontro das 
ansiedades e das preocupações dos professores, tendo em 
consideração as suas experiências e as modalidades de 
trabalho pedagógico. (https://formacao-
colaboracao.blogspot.com) 

 

 

ALMOÇO  

14:30 – 16:00 
Domínios de Autonomia Curricular 
Fernando Lima | P. Porto – ESE; ES José Régio 
Resumo  
No quotidiano das escolas, torna-se fundamental perceber as vantagens de desenvolver o currículo sob a forma de 
projetos que aglutinem aprendizagens das diferentes disciplinas e integração de projetos desenvolvidos na escola. 

 

16:15 – 17:45 
Vamos lá a ver se a gente se entende! 
Mediação de Conflitos e trabalho na escola 
Jorge Paiva | P. Porto – ESE; AE Valbom 
Resumo  
O conflito é intrínseco ao ser humano e é ainda mais 
evidente no contexto escolar por lidar com diferentes 
tipos de culturas e realidades. 
Não pretendemos nesta formação acabar com os 
conflitos, pois isso é impossível. Pretendemos, em vez 
disso, debater abertamente as práticas que nos podem 
conduzir a transformar a “cultura do conflito” em 
“cultura de diálogo”. 

 

16:15 – 17:45  
A participação enquanto princípio ético: dos 
direitos de crianças, profissionais e famílias 
Sara Araújo | P. Porto – ESE 
Resumo  
Na atualidade, a reflexão acerca do direito de participação 
da criança nos contextos educativos, sendo vital à sua 
concretização, não se pode desligar do respeito pelos 
direitos dos adultos que a acompanham nestas jornadas de 
aprendizagem cívica. Nesta sessão, defenderemos uma 
visão interdependente e sinérgica dos direitos de 
participação, concretizada no envolvimento de crianças e 
adultos em experiências de aprendizagem significativas e 
transformadoras. 

 

17:45  
Sessão de Encerramento   
Albano Maia | Diretor do Agrupamento Vertical de Escolas do Viso 

10 de setembro 
2019 



 
Sessão destinada aos pais / encarregados de educação 
 
10 de setembro de 2019    16:15  

 
p-learning: Interagir com os filhos na era digital 
Maria José Araújo | P. Porto – ESE 
 
Resumo 
 
Basta olhar à nossa volta para compreender que o comportamento dos jovens perante os diferentes 
dispositivos eletrónicos e jogos de computador corresponde exatamente ao oposto da atitude que a 
maioria deles tem em relação à escola. É claro que os pais se preocupam. Mas não será que os seus filhos 
estão atraídos por esses dispositivos porque estão a aprender sobre coisas importantes para o seu 
presente e para o seu futuro? Da colaboração ao risco, passando pela formulação e execução de 
estratégias e decisões complexas, tudo acontece.  
 
P-learning pode ser a oportunidade para dialogar sobre esta angústia paradoxal: o que pais mais temem é 
aquilo de que os filhos mais gostam! Como fazer? 
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