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ao EDUCAÇÃO 

V I Web Seminário 
arranca hoje em C. Lobos 

O tema deste ano é 'Inovar, Educar e Incluir:Ousar o Impossível pela Educação'. 

JOÃO FILIPE PESTANA 
ffpestana@dnotícias.pt 

É já hoje que arranca um dos 
maiores eventos na área da Edu-
cação na Madeira, organizado 
pela autarquia de Câmara de Lo-
bos. A iniciativa VII Web Seminá-
rio da Educação de Câmara de 
Lobos, que se prolonga até ama-
nhã, decorrerá em formato 'on-li-
ne', com o tema 'Inovar, Educar e 
Incluir: Ousar o Impossível pela 
Educação', com a participação de 
uma serie de reputados especia-
listas. Para mais informações po-
derá aceder a https://www.face-
book.com/events/134353852936 
5715. 

A abertura do seminário reali-
za-se esta sexta às 8h45, seguin-
do-se às 9h30, a sessão de abertu-
ra com intervenções, por exem-
plo, do vice-reitor da Universida-
de Aberta e do presidente da au-
tarquia de Câmara de Lobos. 

Depois começará o Painel I, 
com moderação de Mafalda Cos-
ta. A conferência inicial será às 10 
horas, pelo pro£ doutor Alex 
Beard (Global LearningLab), que 
abordará a temática 'The lear-
ning revolution: a joumey around 
the world and into the future of 
education'. Trata-se de uma figu-
ra internacional que foi professor 
de uma escola no sul de Londres 
até que começou a se sentir es-
tagnado na profissão e decidiu 
sair e viajar em busca de ideias al-
ternativas. 

Depois, às 11h15, o prof. doutor 
José Pacheco (Instituto Gaia Es-
cola) falará sobre 'Novas constru-
ções sociais de aprendizagem'. 
Este mestre em Ciências da Edu-
cação pela Universidade do Por-
to, é co-criador da Escola da Pon-
te. Ex-membro do Conselho Na-
cional de Educação e formador 
de professores e de formadores. 
Consultor de Formação. Colabo-
rador voluntário em cerca de du-
zentos projectos de novas cons-
truções sociais de educação, em 
redes de comunidades de apren-
dizagem, situadas em cinco paí-
ses. 

Meia hora depois, o pro£ Filin-
to Lima (Associação Nacional de 
Directores de Agrupamentos e 
Escolas Públicas) abordará a te-
mática 'Educação, para que te 
quero?'. Licenciado em Direito, 
pós-graduado em administração 
e gestão escolar e professor, é di-

  

rector do Agrupamento de Esco-
las Dr. Costa Matos, Vila Nova de 
Gaia, Portugal. É membro de co-
missões do Ensino Superior e do 
Conselho consultivo da Micro-
soft PortugaL Presidente da Asso-
ciação Nacional directores de 
Agrupamentos Escolas Públicas e 
integrou o Conselho das Escolas 
(órgão consultivo do Ministério 
da Educação). Colabora com os 
'media' nacionais e é autor e co-
-autor de dois livros. 

A tarde arranca o Painel II, com 
moderação de Maria José Cama-
cho. As 14 horas, Marcos Piangers 
versará sobre 'A Escola do Futu-
ro: Insights para uma nova forma 
de Aprender e Ensinar'. Marcos 
Piangers já foi chamado de %uru' 
pelo portal UOL e 'fenómeno da 
intemet' pelo jornal O Globo. Já 
trabalhou na Rede Globo e coor-
denou equipes de inovação no sul 
do Brasil. Já deu palestras nos 
maiores eventos e empresas do 

VII Web 
Seminário da 
Educação de 
Câmara de 
Lobos realiza-
-se hoje e 
amanhã, 
em formato 

Brasil, e nos palcos de Portugal e 
Inglaterra, além de ser cinco ve-
zes palestrante do TEDx, a maior 
conferência de ideias do mundo. 
Os seus vídeos já alcançaram 500 
milhões, de visualizações na in-
temet E autor do best-seller 'O 
Papai é Pop'. 

45 minutos depois de Marcos 
Piangers, será a vez do pro£ dou-
tor José Almeida Brites (Univer-
sidade Lusófona) falar sobre a te-
mática 'Se a nossa mente for for-
te, todas as coisas difíceis serão 
fáceis'. Psicólogo clínico, especia-
lista em psicoterapia, com forma-
ção em terapia Cognitivo Com-
portamental e doutoramento em 
Neuropsicologia Clínica pela 
Universidade de Salamanca, José 
Almeida Brites é professor auxi-
liar na Escola de Psicologia e das 
Ciências da Vida da Universidade 
Lusófona de Humanidades e Tec-
nologias (desde 1998) e no Insti-
tuto Superior Manuel Teixeira  

Gomes (desde 2015), em Porti-
mão, e director executivo d'O 
Companheiro - Associação de 
Fraternidade Cristã. 

Haverá depois mesa-redonda 
sobre 'Neutralidade e Ideologia 
no contexto de sala de aula - Ca-
racterísticas e competências do 
Educador no contexto da educa-
ção actual', com a moderação de 
António Mendonça 

As 15h45, a prof.' doutora Cris-
tina Gomes da Silva (Escola Su-
perior de Educação do Instituto 
Politécnico de Setúbal) será res-
ponsável por abordar 'Da impos-
sibilidade de uma Educação neu-
tra: não há Educação sem valores 
e os valores nunca são neutros'. É 
socióloga, doutorada pelo ISC-
TE-IUL, com trabalho de investi-
gação desenvolvido nas áreas da 
Sociologia da Educação, da So-
ciologia da Juventude e da Famí-
lia e com interesses no âmbito 
das Políticas Públicas, da Cidada-
nia e da Participação Democráti-
ca dos cidadãos na escola e na so-
ciedade em geral. 

Segue-se depois a oradora 
prof.' doutora Elsa Fernandes 
(Universidade da Madeira) e a te-
mática 'Avaliar em ambientes 
Virtuais de Aprendizagem'. Elsa 
Fernandes é Professora Associa-
da da Faculdade de Ciências 
Exactas e Engenharias. Licencia-
da em Matemática - Ramo Ensi-
no e com mestrado e doutora-
mento em Didáctica da Matemá-
tica 

Finalmente, o pro£ doutor Do-
mingos Caeiro (Universidade 
Aberta) vai incidir sobre 'Liber-
dade de ensinar: o processo edu-
cativo é um encontro de pessoas'; 
E Professor Associado na Univer-
sidade Aberta (UAb) na área 
científica de Ciências So-
ciais/História. Foi pró-reitor para 
o Processo de Bolonha de 2006 a 
2008, pró-reitor para Assuntos 
Académicos e Extensão Universi-
tária de 2008 a 2010 e vice-reitor 
para os Assuntos Académicos de 
2010 a 2019. Foi coordenador do 
Gabinete de Gestão Académica e 
Curricular da UAb de 2014 a 
2019. 

É coordenador da Comissão de 
Acompanhamento do Processo 
de Bolonha na UAb desde maio 
de 20016 e coordenador geral da 
Unidade de Desenvolvimento 
para os Centros Locais de Apren-
dizagem da UAb. 


