14 Outubro 15h
Cineteatro Municipal de Rio Maior

20 Outubro 18h
Escola Superior de Saúde de Santarém

Conferências em escolas

A inclusão nas escolas
David Rodrigues debate com pais, professores e comunidade educativa
o conceito de educação inclusiva: que princípios estão em causa, como
fazer face aos problemas e como pode a escola ser verdadeiramente
inclusiva, ou seja, como ensinar para que todos possam aprender.
Orador:

David Rodrigues, Pró-inclusão

mÊs da educação 7 a 29 Outubro 2015
Entrada livre mediante pré-inscrição em ffms.pt
A Fundação Francisco Manuel dos Santos considera que a educação
é um pressuposto e um factor de desenvolvimento do País e reconhece
a necessidade de basear os debates públicos em informação empírica,

mÊs
da educação

racional e independente.

Conferências

Com este mês dedicado à Educação, a Fundação deseja trazer a Portugal

A escola e o desempenho dos alunos

especialistas internacionais e contribuir para a difusão de estudos recentes

Formação de Professores: tendências e desafios

de fundamentação científica. Oferece-se uma oportunidade de debate
em que intervirão investigadores, professores, pais e todos os interessados
no processo de educação.

Educação em Portugal: dados e reflexões
Multimédia no ensino das Ciências

Conferências em escolas
Inscreva-se em ffms.pt

A inclusão nas escolas

7 a 29 Outubro 2015 Entrada livre

7 Outubro 16h

8 Outubro 17h30

28 Outubro 14h30

Fórum Lisboa*

Fórum Lisboa

Grande Auditório da Universidade do Algarve

A ESCOLA
E O DESEMPENHO
DOS ALUNOS

EDUCAÇÃO
EM PORTUGAL:
DADOS E REFLEXÕES

O desempenho dos alunos é uma preocupação de qualquer sistema educativo,

Dois especialistas internacionais em educação analisam o sistema

para todos os interessados: alunos, professores, pais, escolas e, em última

educativo português apresentando fragilidades e propostas para a sua

instância, para todo o país. Que notas têm os alunos? Chumba-se muito?

melhoria. Margaret Raymond fala em primeira mão sobre “O Quinto

Como se compara Portugal com outros países? E qual o papel da escola no

compromisso”, livro resultante do estudo sobre o estado da Educação

desempenho dos alunos? Uma reflexão sobre escolas e desempenho dos

pública em Portugal. Segue-se um debate sobre a importância da

alunos, com base em investigação portuguesa recente.

recolha e análise de dados em matéria de educação e como os números
abrem portas à reflexão.

29 Outubro 17h30
Fórum Lisboa*

Formação
de Professores:
tendências e desafios
A formação de professores, seja inicial ou contínua, continua a merecer
a atenção de todos os que se interessam por educação. Muitas vezes
apontada como um problema subjacente aos resultados dos alunos,
é importante perceber como está actualmente organizada e que desafios

Oradores:

Oradores:

se avizinham. Francesca Caena analisa as tendências de formação na

Luís Catela Nunes (Nova School of Business and Economics),
Hugo Reis (Banco de Portugal), Ana Balcão Reis (Nova School
of Business and Economics), Maria do Carmo Seabra (Nova School
of Business and Economics), Maria Eugénia Ferrão (Universidade
da Beira Interior), Miguel Portela (Universidade do Minho),
David Justino (Conselho Nacional da Educação), Adelino Calado
(Agrupamento de Escolas de Carcavelos), Margaret Raymond

Margaret Raymond & Yohannes Negassi

Europa e Javier M. Valle discute possibilidades sobre o acesso à profissão,

(Stanford University, CREDO)
*Transmissão em directo em www.ffms.pt

(Stanford University, CREDO)

Moderação de Luís Catela Nunes

ajudados por António Mouzinho, professor do Ensino Básico e Secundário.

28 Outubro
Moderação de António Branco (Reitor da UALG)

29 Outubro

21 Outubro 17h30

Moderação de Carlos Fiolhais (FFMS/Universidade de Coimbra)

Auditório Ferreira da Silva da Faculdade de Ciências

Francesca Caena (Unive), Javier M. Valle
(Universidade Autónoma de Madrid), António Mouzinho

da Universidade do Porto

Oradores:

(Professor do Ensino Básico e Secundário)

Multimédia
no Ensino das Ciências
A partir da apresentação do estudo “Multimédia no Ensino das Ciências”,
que compila a investigação feita nesta área nos últimos anos, discute-se
e avalia-se a evolução desta área, debatendo as suas potencialidades
e fragilidades: faz-se bom uso da tecnologia para ensinar Ciências?
Oradores:

João Paiva (Universidade do Porto),
Rui Vieira (Universidade de Aveiro)

*Transmissão em directo em www.ffms.pt

