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Na abertura, ontem, do evento, intervieram o secretário da Educação, Jorge Carvalho, o autarca Pedro Coelho e ainda o vice-reitor da Universidade Aberta. 

SEMINÁRIO 

Câmara de Lobos reflecte 
sopre a Educação do futuro 
JOÃO FILIPE PESTANA 
;ffiestanat@dnotícías.pt  

Depois da abertura, ontem, do VII 
Web Seminário da Educação de Câ-
mara de Lobos, que tem por mote 
Inovar, Educar e Incluir: Ousar o 
impossível pela Educação', o evento 
prossegue hoje com o segundo e úl-
imo dia de intervenções. 

Assim, a iniciativa, que se realiza 
no Museu de Imprensa através de 
Formato inn-line; arranca este «ha-
íon a partir da 10 horas com a confe-
rência plenária com o orador pro£ 
loutor António Gomes Ferreira 
;Universidade de Coimbra), que 
'bordará a temática 'A participação 
para uma Educação integral sustou-
te! em democracia'. 

António Gomes Ferreira é direc-
:or da Faculdade de Psicologia e de 

ê• ncias da Educação, sendo tam-
Dém presidente do Conselho Cientí-
fico da mesma instituição. Entre ou-
ros cargos, foi subdirector da Facul-
Jade durante largos anos, presiden-

 

ndo Conselho Pedagógico, coorde-
nador de relações internacionais e 
te programas de mobilidade da 
mesma Faculdade, coordenador de 
vários cursos, membro do Conselho 
Coordenador de Formação de Pro-
fessores; do Observatório de Bolo-
nha da Universidade de Coimbra e 
integrou o Conselho da Qualidade 
ia mesma universidade. Tem inte-
p-ado vários projectos de investiga-
;Ao nacionais e internacionais bem 
como comissões de eventos científi-
zos nacionais e internacionais. 

Depois da intervenção de António 
Gomes Ferreira realiza-se uma 
nesa-redonda sobre 'Educação Di-
0:al, Aberta e em Rede', com a mo-
tenção de José Xavier Dias. 

A partir das 10h45 há 'Desafios 
para a fo no 21: diálo-

 

ps entrer.ragogias, competências 
ambientes digitais', com a pro£' 

ioutora Sara Dias-Itindade (Uni-
versidade de Coimbra). 

Doutora em História - Didática 
nela Universidade de Coimbra e 
cós-doutora em Tecnologias Educa-
ionais e da Comunicação pela mes-
ma instituição, Sara Dias-Trindade é 
tocante no Departamento de Histó-
ria, Estudos Europeus, Arqueologia 
" Artes da Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra. Investi-
;adora Integrada no Centro de Es-
:tidos Interdisciplinares do Século 
• (CEIS20-UC) da Universidade 
le Coimbra, integrando, actualmen-
:e, a Equipa de Coordenação do re-

  

ferido Centra É tamh4m investiga-
dora na Unidade Móvel de Investi-
gação em Estudos do Local da Uni-
versidade Aberta° em vários grupos 
de pesquisa de diferentes universi-
dades brasileiras, colaborando tam-
bém em cursos de pós-graduação de 
diversas universidades no BrasiL 
Tem participado em diferentes pro-
jectos internacionais relacionados 
com as sIbcnologias Educativas e 
com a Formação de Professores e 
coordena actualmente o projecto 
'Competências Digitais Docentes 
em Portugal', sediado no CEJS20. 

Depois da apresentação de Sara 
Dias-Trindade segue-se a temática 
'Desafios da oferta formativa 'on-li-
ne' em promoção e educação para a 
saúde', com a proe doutora Susana 
Henriques (Universidade Aberta). 
Trata-se de uma doutorada em So-
ciologia e professora Auxiliar do 
Departamento de Educação e Ensi-
no a Distância da Universidade 
Aberta (UAb). É ainda investigado-
ra do cies-iscte (Centro de Investi-
gação e Estudos de Sociologia do 
ISCTE - Instituto Universitario de 
Lisboa) e do LE@D - Laboratório 
de Ensino a Distância e eLearning 
da UAb. E ainda vice-coordenado-
ra-executiva da Unidade para o 
Desenvolvimento dos Centros Lo-
cais de Aprendizagem da UAb. 

Tem sido responsável sobre uni-
dades curriculares de 1.0, 2.° e 3.° ci-
clos e tem orientado dissertações de 
mestrado e teses de doutoramento. 

VII Web 
Seminário da 
Educação 
prossegue hoje 
com a real~ 
do segundo e 
último dia de 
conferências e 
debates 

Mais tarde, segue-se a apresenta-
ção intitulada 'Educação Digital e 
Capacitação Docente', com o pro£ 
doutor José António Moreira (Uni-
versidade Aberta), ele que é doutor e 
mestre em Ciências da Educação 
pela Universidade de Coimbra. Rea-
lizou uni pós-doutoramento em 
Tecnologias Educacionais e da Co-
municação também pela Universi-
dade de Coimbra. Possui Licencia-
tura em História da Arte pela Facul-
dade de Letras da Universidade de 
Coimbra. É Professor Associado no 
Departamento de Educação e Ensi-
no a Distância da Universidade 
Aberta. Actualmente é director da  

Delegação Regional do Porto da 
Universidade Aberta e Coordena-
dor da Unidade de Desenvolvimen-
to dos Centros Locais de Aprencliza-
gem da mesma universidade. E 
coordenador científico da Unidade 
Móvel de Investigação em Estudos 
do Local e coordenador do Núcleo 
de Estudos de Pedagogia no Ensino 
Superior. 

Depois do almoço há a mesa-re-
donda 'Escola Inclusiva', com a mo-
deradora Sónia Silva e a partir das 
13h30 a intervenção sobre a temática 
'O Projecto na Aprendizagem e a va-
lorização do aluno como um todo', 
como pro£ Rui Lima (Colégio Monte 
Flor). Trata-se de um professor e di-
rector pedagógico no Colégio Monte 
Flor há 20 anos, tem estado envolvi-
do em diversos projectos nacionais e 
internacionais relacionados com 
Inovação Pedagógica, Cenários de 
Aprendizagem, utilização de Tecno-
logias na Educação e Trabalho Cola-
borativo. Nos últimos anos tem parti-
cipado activamente em iniciativas re-
lacionados com Ambientes Educati-
vos Inovadores, Programação no 1.° 
Ciclo e Gestão de Projectos em con-
tuxtu de aprendizagem. É o autor da 
obra 'A Escola que temos e a Escola 
que queremos' e co-autor do livro 
'Scratch e Kodu - Iniciação à Progra-
mação no Ensino Básico'. 

Depois da intervenção de Rui Lima 
segue-se a pro£' doutora Dália Costa 
(Universidade de Lisboa), que abor-
dará Práticas Inclusivas no Contexto 

Educacional Actual'. Dália Costa é 
doutorada em Sociologia da Família 
(desde 2011). Investigadora integrada 
e co-fundadora do Centro Interclisci-
plinar de Estudos de Género (CIEG). 
Professora Auxiliar no Instituto Su-
perior de Ciências Sociais e Políticas 
(ISCSP) da Universidade de Lisboa, 
onde lecciona desde 1996. Coordena-
dora da pós-graduação em Crimino-
logia e Reinserção SociaL 

A partir das 14h25 reall7a-se con-
ferência plenária, que abordará 
'Transição do Ensino Secundário 
para o Ensino Superior: Desafios e 
Oportunidades', com o pro£ doutor 
Joaquim Armando Ferreira (Uni-
versidade de Coimbra). E professor 
catedrático da Faculdade de Psico-
logia e de Ciências da Educação da 
Universidade de Coimbra, profes-
sor-adjunto da State University of 
New York at Albany, E.U.A. e mem-
bro integrado da Unidade de Inves-
tigação CINEICC. E coordenador 
do doutoramento interuniversitário 
em Psicologia da Educação (Univer-
sidade de Coimbra e Universidade 
de Lisboa) e responsável pela área 
de especialização de Psicologia da 
Educação, Desenvolvimento e 
Aconselhamento da Faculdade de 
Psicologia e de Ciências da Educa-
ção da Universidade de Coimbra. 

Pelas 15 horas está marcada a ses-
são de encerramento com a presen-
ça do vice-reitor da Universidade 
Aberta e da vice-presidente da au-
tarquia de Câmara de Lobos. 


