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Imagem parcial do cartaz do evento que decorre a 7 e 8 de Maio. 

EDUCAÇÃO 

VII Web Seminário da Educação 
com Alex Beard, Marcos Piangers e outros 

PROGRAMAÇÃO 
AUTARQUIA DE 
CÂMARA DE LOBOS 
REALIZA EVENTO 
DESTE ANO ON-LINE' 
DEVIDO À PANDEMIA 

JOÃO FILIPE PESTANA 
jfpestana@dnoticias.pt 

É anualmente um dos maiores even-
tos na área da Educação, com a 
chancela organizativa da autarquia 
de Câmara de Lobos, liderada por 
Pedro Coelho. Este ano, devido à cri-
se de saúde pública causada pela co-
vid-19, a iniciativa decorrerá em for-
mato 'on-line'. Trata-se do VII Web 
Seminário da Educação de Câmara 
de Lobos, que tem por mote 'Inovar, 
Educar e Incluir: Ousar o Impossí-
vel pela Educação', que decorre a 7 e 
8 de Maio, com a participação de 
uma série de reputados especialis-
tas, aliás, à semelhança de anos ante-
riores. 

Este ano, o VII Web Seminário da 
Educação de Câmara de Lobos con-
tará com a intervenção de oradores 
internacionais como Alex Beard e 
Marcos Piangers, entre outros espe-
cialistas nacionais e regionais. 

No caso de Alex Beard trata-se do 
investigador que irá protagonizar a 
conferência de abertura do VII Web 
Seminário da Educação de Câmara 
de Lobos. No currículo, este especia-
lista, após ter sido professor numa 
universidade em Londres, pode ler-
-se que fez mestrado antes de in-
gressar na 'Teach For All', uma rede 
crescente de organizações indepen-
dentes que trabalham em 60 países 
em todo o mundo para garantir que 
todas as crianças realizem seu po-
tencial, onde agora lidera o laborató-
rio global de aprendizagem. Passou 
grande parte do tempo a viajar pelo 
Mundo em busca das práticas capa-

  

zes de moldar o futuro dos alunos e 
já escreveu sobre as suas experiên-
cias para o Guardian, Financial Ti-
mes e Wired. É autor de 'The Lear-
ning Revolution', uma série de três 
partes sobre o futuro da educação 
para a BBC Radio 4, e de 'Natural 
Born Learners' (2018), um manual 
de boas práticas para transformar a 
aprendizagem no século XXI. 

Já Marcos Piangers, que foi cha-
mado de `guru' pelo portal UOL e 
`fenómeno da internet' pelo jornal O 
Globo, trabalhou na Rede Globo e 
coordenou equipas de inovação no 
sul do Brasil. Tem dado palestras 
para os maiores eventos e empresas 
do Brasil, e nos palcos de Portugal e  

Inglaterra, além de ser cinco vezes 
palestrante do TEDx, a maior con-
ferência de ideias do mundo. Os 
seus vídeos já alcançaram 500 mi-
lhões de visualizações na Internet. 
É autor do best-seller 'O Papai é 
Pop' com mais de 300 mil cópias 
vendidas no Brasil, Portugal, Espa-
nha, Inglaterra e Estados Unidos e 
chamado por revistas portuguesas 
de "o pai mais cool do Brasil". Parti-
cipa do livro 'Carta Para Meu Jovem 
Eu', ao lado de Paul Mccartney e Ja-
mie Oliver. 

O DIÁRIO irá abordar os outros 
convidados mais em detalhe em fu-
turas edições. Revelamos-lhe, por 
agora, o programa do evento. 

7 DE MAIO 
Abertura do Seminário a partir das 8h45, 
seguindo-se às 9h30, a sessão de abertu-
ra com intervenções do vice-reitor da Uni-
versidade Aberta, do presidente da autar-
quia de Câmara de Lobos e ainda do secre-
tário da Educação (a confirmar). 

Painel I (com moderação de Mafalda Cos-
ta) - Conferência de abertura, às 10 horas, 
pelo prof. doutor Alex Beard (Global Lear-
ning Lab), que abordará a temática 'The 
learning revolution: a journey around the 
world and into the future of education; se-
guindo-se debate e intervalo; depois, às 
11h15, o prof. doutor José Pacheco (Insti-
tuto Gaia Escola) falará sobre 'Novas cons-
truções sociais de aprendizagem'; meia 
hora depois, o prof. Filinto Lima (Associa-
ção Nacional de Directores de Agrupamen-
tos e Escolas Públicas) abordará a temáti-
ca 'Educação, para que te quero?'; seguin-
do-se debate e intervalo para almoço. 

Painel II (com moderação de Maria José 
Camacho) - Às 14 horas, Marcos Piangers 
versará sobre 'A Escola do Futuro: Insights 
para uma nova forma de Aprender e Ensi-
nar'; 45 minutos depois, o prof. doutor Jo-
sé Almeida Brites (Universidade Lusófona) 
falará sobre a temática 'Se a nossa mente 
for forte, todas as coisas difíceis serão fá-
ceis'; seguindo-se debate e intervalo. Ha-
verá depois mesa-redonda sobre 'Neutrali-
dade e Ideologia no contexto de sala de 
aula — Características e competências do 
Educador no contexto da educação ac-
tual', com a moderação de António Men-
donça: às 15h45, a prof.a doutora Cristina 
Gomes da Silva (Escola Superior de Edu-
cação do Instituto Politécnico de Setúbal) 
será responsável por abordar 'Da impossi-
bilidade de uma Educação neutra: não há 
Educação sem valores e os valores nunca 
são neutros'; seguindo-se a oradora prof.a 
doutora Elsa Fernandes (Universidade da 
Madeira) e a temática 'Avaliar em ambien-
tes Virtuais de Aprendizagem'; e depois o  

prof. doutor Domingos Caeiro (Universida-
de Aberta) vai incidir sobre 'Liberdade de 
ensinar: o processo educativo é um encon-
tro de pessoas'; seguindo-se debate e en-
cerramento. 

8 DE MAIO 
Pelas 10 horas há conferência plenária 
com o orador prof. doutor António Gomes 
Ferreira (Universidade de Coimbra), que 
abordará a temática 'A participação para 
uma Educação integral sustentável em 
democracia'; seguindo-se debate; depois 
realiza-se Mesa-Redonda sobre 'Educa-
ção Digital, Aberta e em Rede', com a mo-
deração de José Xavier Dias; a partir das 
10h45 há 'Desafios para a formação no 
século 21: diálogos entre pedagogias, 
competências e ambientes digitais', com a 
prof.a doutora Sara Dias-Trindade (Uni-
versidade de Coimbra); 'Desafios da oferta 
formativa 'on-line' em promoção e educa-
ção para a saúde', com a prof.a doutora 
Susana Henriques (Universidade Aberta); 
e 'Educação Digital e Capacitação Docen-
te', com o prof. doutor José António Mo-
reira (Universidade Aberta); seguindo-se 
debate e intervalo para almoço. 
Depois da Mesa-Redonda 'Escola Inclusi-
va', com a moderadora Sónia Silva, há a 
partir das 13h30 a intervenção sobre a te-
mática '0 Projecto na Aprendizagem e a 
valorização do aluno como um todo', com 
o prof. Rui Lima (Colégio Monte Flor); 
'Práticas Inclusivas no Contexto Educa-
cional Actual', com a prof.a doutora Dália 
Costa (Universidade de Lisboa); seguindo-
-se debate. 
A partir das 14h25 realiza-se conferência 
plenária, que abordará 'Transição do Ensi-
no Secundário para o Ensino Superior: De-
safios e Oportunidades', com o prof. dou-
tor Joaquim Armando Ferreira (Universi-
dade de Coimbra); seguindo-se debate. 
Pelas 15 horas está marcada a sessão de 
encerramento com a presença do vice-rei-
tor da Universidade Aberta e da vice-presi-
dente da autarquia de Câmara de Lobos. 


