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REDE TEIP. Escolas em Diálogo

Ação
acreditada
ACD

Programa
9h15 - Abertura

Luís Miguel Carvalho, Diretor do IE-ULisboa | Estela Costa, Coord. do grupo de peritos IE-ULisboa
Peritos do IE-ULisboa | Escolas TEIP da REDESCOLA

9h30m-10h15m - Palestra: Inovar na Educação, Aprender na Escola

Ariana Cosme e Daniela Ferreira, FPCE - Universidade do Porto | Moderação: Estela Costa

10h15m-10h30m - Período de questões
10h30m-10h45m - Intervalo

10h45-12h: Salas temáticas paralelas. Moderação: Peritos do IE-ULisboa
12h-12h45m - Apresentação e discussão. Moderação: Marta Almeida
12h45m-14h30 - Almoço

14h30m-16h30m - Workshops

WS1 – Práticas pedagógicas diferenciadoras. Formadora: Mónica Baptista
WS2 – Práticas avaliativas online. Formador: Nuno Dorotea
WS3 – Práticas pedagógicas enriquecidas por tecnologias. Formadora: Sílvia Couvaneiro

16h30m-17h - Encerramento
COMISSÃO CIENTÍFICA: Estela Costa, Ana So a Pinho, Benedita Melo, Carolina Carvalho, Joana Viana,

João Piedade, Luís Tinoca, Mariana Gaio Alves, Marta Almeida, Mónica Baptista, Nuno Dorotea, So a Viseu
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Palestra

Inovar na Educação, Aprender na Escola
A escola pública portuguesa tem passado por um conjunto de transformações e
desa os nos últimos anos. O enquadramento e a recon guração curricular proposta
pela Autonomia e Flexibilidade Curricular tem permitido às escolas pensar o sentido de
ser escola e as decisões curriculares e pedagógicas que estão na base da ação
educativa. A saída de um documento como o Per l dos Alunos à Saída da Escolaridade
Obrigatória desa a as escolas e pensar na forma como a sua ação, as suas opções e o
tipo de tarefas possibilita o desenvolvimento de competências. Assim, falar de inovação
implica repensar o sentido da ação docente e a intencionalidade subjacente a cada
decisão. É nesta linha que centraremos a nossa re exão procurando debater sobre as
diferentes formas de uma gestão mais exível do currículo e da prática pedagógica.
Ariana Cosme

Professora na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do
Porto, onde coordena o Observatório de Vida das Escolas (OBVIE) e da comunidade
de prática de investigação "Ensino e Inovação Pedagógica", do CIIE-FPCEUP. É
consultora de escolas que se encontram em Territórios Educativos de Intervenção
Prioritária (TEIP), escolas com Planos de Inovação, bem como municípios. Foi
consultora do Ministério da Educação, no âmbito do Projeto de Autonomia e
Flexibilidade Curricular, sendo responsável pelo estudo avaliativo sobre a sua
implementação. É autora de artigos e obras relacionadas tanto com a ação e o
trabalho docentes como com a organização e gestão do trabalho pedagógico.
Daniela Ferreira
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Daniela Ferreira é doutorada em Ciências da Educação, pela Faculdade de Psicologia
e de Ciências da Educação da Universidade do Porto onde também é investigadora
do Centro de Investigação e Intervenção Educativas (CIIE). Integra a coordenação do
Observatório de Vida das Escolas (OBVIE) e da comunidade de prática de investigação
"Ensino e Inovação Pedagógica", do CIIE-FPCEUP. É consultora de escolas,
nomeadamente escolas TEIP, PPIP e com Planos de Inovação, e municípios nas áreas
da inclusão, da inovação e da avaliação das aprendizagens,. Integra equipa de
avaliação externa da Autonomia e Flexibilidade Curricular, bem como o Comunidades
de Aprendizagem em Portugal onde acompanha cinco estabelecimentos de ensino.

