
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

INFORMAÇÕES E CONTACTOS 

Centro de Formação de Associação de Escolas de Vila Real 

E-mail: cfae.vr@gmail.com 

Telefone: 259 321 928 

Rede de Bibliotecas de Vila Real / RBVR 

Site do Encontro: http://www.cm-vilareal.pt/conferencia/index.php 

E-mail do Encontro: vilarealencontro2@gmail.com 

Coordenadora Interconcelhia da Rede de Bibliotecas Escolares 

 Rosário Caldeira | Telemóvel: 963391873 

Inscrições  

A inscrição no encontro é gratuita, mas de inscrição obrigatória 

Ficha de inscrição disponível em: http://www.cm-vilareal.pt/conferencia/index.php/inscricoes 

Prazo de inscrição: 15 de abril de 2018 

Encontro acreditado pelo Conselho Científico (15h -  0,6 créditos) para 

Educadores de Infância e Professores do Ensino Básico e Secundário 

Local: Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 
 

  Reinventar a escola, preparar a mudança 

Os limites da escola deixaram de ser os seus limites físicos. A aprendizagem deixou de se circunscrever 

ao  contexto formal da sala de aula. Para estarem aptos a responder aos desafios que lhes são colocados pela 

sociedade atual, marcada pela constante mudança, pela imprevisibilidade, pela tecnologia e pelo excesso de 

informação, os alunos, futuros trabalhadores, não podem ser consumidores passivos e acríticos de um conjunto de 

conteúdos transmitidos no espaço restrito, formal, da sala de aula.  A almejada alteração de paradigma passa pela 

redefinição do papel / perfil  do aluno (pela centralidade que o mesmo deve assumir no seu próprio processo de 

aprendizagem) e pelo desenvolvimento de um conjunto de competências-base, capacidades e valores / atitudes, 

alicerçadas no trabalho com projetos / de projeto, realizado colaborativamente.  Num processo especular, também o 

papel do professor tem de ser reinterpretado e ajustado à nova realidade. Sendo necessárias, estas mudanças são, 

todavia, insuficientes. As práticas pedagógicas, o trabalho colaborativo entre pares, a avaliação das aprendizagens, 

a gestão de espaços e do tempo, o próprio equipamento das escolas, todos estes aspetos devem ser igualmente 

reequacionados no contexto da escola que se deseja. 

É preciso reinventar a escola e preparar a mudança. 

A discussão em curso, no país e no espaço da União Europeu, sobre o emagrecimento dos currículos, a 

partir da definição das Aprendizagens Essenciais das diferentes disciplinas,  sobre o referencial de áreas de 

competência-base, estabelecido pelo Perfil dos alunos à saída do ensino obrigatório, e sobre a gestão e integração 

curricular no desenvolvimento das aprendizagens, propiciada pela pilotagem do Projeto de Autonomia e 

Flexibilidade, é reveladora desta lógica de mudança que se (nos) impõe.  

O II Encontro da Rede de Bibliotecas de Vila Real apresenta-se como um espaço privilegiado de 

partilha e contributo para a reflexão sobre a escola que urge reinventar. 
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Dia 20 de abril de 2018 

9h30 | Receção 

10h00 – 11h00 | Sessão de abertura 

Rui Santos | Presidente da Câmara Municipal de Vila Real 

Artur Cristóvão| Vice-Reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro  

Manuela Silva l Coordenadora da Rede de Bibliotecas Escolares 

Carlos Santos Silva | Diretor do Centro de Formação de Associação de Escolas 

11h00 – 11h30 |  Intervalo 

11h30 – 12h30 | Conferência: O PNL2027 e o perfil dos alunos hoje  

                           Teresa Calçada | Comissária do PNL2027) 

                           Moderação : Helena Correia | Diretora da Escola Secundária Camilo Castelo Branco 

 

12h30 – 14h00 | ALMOÇO  

14h00 – 15h00 | Conferência:  Espaços Inovadores de Aprendizagem: pretexto para mudanças  

                       de metodologia | Carlos Cunha | ES D. Manuel Martins, Setúbal  

                       Moderação : Rita Mendes | Diretora da Escola Secundária de S. Pedro) 

 

15h00 – 15h30 | Intervalo (deslocação para os workshops) 

15h30 – 18h30 | Workshops formativos 

W1 | Dispositivos Móveis na Educação – Carlos Pinheiro | Rede de Bibliotecas Escolares 

W2 | O eTwinning integrado no currículo – Teresa Lacerda | Embaixadora eTwinning 

W3 | “Livros entre takes” – O Book Trailer como ferramenta promocional da leitura 
         Ana Gonçalves | Rede de Bibliotecas Escolares 

W4 | Roteiros Digitais de Leitura: produção de recursos educativos com ferramentas Google  
        Teresa Pombo | Plano Nacional de Leitura 2027 

W5 | Estratégias de desenvolvimento do pensamento crítico – Caroline Dominguez; Margarida Carvalho;  
       Teresa Morais | Grupo WebPact da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 
 
 

18h30 | Fim dos trabalhos 

 

 

 

Dia 21 de abril de 2018 

9h00 – 10h00 | Conferência: Dos media na educação à educação para os media 

                           Manuel Pinto| Universidade do Minho 

                           Moderação :  Marina Teixeira | Diretora do AE Morgado de Mateus 

 

10h00 – 11h00 | Companhia de Teatro Andante - Andante(des)Concertante - Concerto de poesia  

11h00 – 11h30 | Intervalo 

11h30 – 12h30 | Conferência: Para uma Cultura Nacional Promotora do Pensamento Crítico  

                            Rui Vieira | Universidade de Aveiro 

                            Moderação: Caroline Dominguez  | Coordenadora do Grupo WebPact da UTAD 

 

12h30 – 14h00 | ALMOÇO 

14h00 – 17h00 | Workshops formativos 

W1 | Dispositivos Móveis na Educação – Carlos Pinheiro | Rede de Bibliotecas Escolares 

W2 | O eTwinning integrado no currículo – Teresa Lacerda | Embaixadora eTwinning 

W3 | “Livros entre takes” – O Book Trailer como ferramenta promocional da leitura  
          Ana Gonçalves | Rede de Bibliotecas Escolares 

W4 | Roteiros Digitais de Leitura: produção de recursos educativos com ferramentas Google 
         Teresa Pombo | Plano Nacional de Leitura 2027 

W6 | O perfil do aluno do século XXI e o trabalho de projeto | Fernando Ilídio Ferreira l Universidade do Minho 
 

17h00– 17h30 | Intervalo  

17h30 – 18h30 | Conferência: O Projeto de autonomia e flexibilidade curricular: o papel das bibliotecas  

                            escolares - Ariana Cosme |  Universidade do Porto 

                            Moderação: Elisabete Leite | Diretora do AE Diogo Cão 

 

 

18h30 | Conclusões e encerramento do Encontro 

             Rosário Caldeira | Rede de Bibliotecas Escolares 

             José Maria Magalhães l Vereador da Educação e Cultura da Câmara M unicipal de Vila Real 

 

 II Encontro da RBVR | Reinventar a escola, preparar a mudança 


