
 
Ciclo de Encontros Temáticos 

 SEXTAS AO CENTRO 

“If we teach today`s studentes as we taught yesterday, we 
rob them of tomorow”  

Jonh Dewey (1859-1952) 

 

O CFAE Braga/Sul pretende dar continuidade aos ciclos de 
encontros temáticos e conferências que decorrem em torno de 
um ou diversos temas que demonstrem ter interesse para a 
comunidade escolar e educativa. Estes Encontros decorrem, 
habitualmente, às sextas-feiras, e destinam-se à comunidade 
educativa em geral e, em particular, a Educadores e Professores 
de todos os ciclos e níveis de ensino, independentemente do 
grupo de recrutamento a que pertencem. Pretendemos propiciar 
o convívio, a socialização e a possibilidade de desenvolvimento 
pessoal e profissional através de abordagens emergentes e 
debates reflexivos, esclarecedores e sempre inovadores, em 
temáticas educacionais de interesse para a comunidade escolar, 
quiçá educativa.  

Este ano, as Sextas Ao Centro denominam-se “Aprender e ensinar 
na Europa: o desenvolvimento de multiliteracias em ambiente 
educativo“. Decorrem da implementação do projeto no 
Agrupamento de Escolas D. Maria II, em Braga, designado “+ 
Literacia: Da Minha Escola Leio o Mundo”, corolário de uma 
candidatura ao Programa Erasmus+, cabendo ao CFAE Braga/Sul 
colaborar na disseminação de boas práticas decorrentes do 
referido projeto, ao mesmo tempo que enriquece as temáticas 
visadas com convites a oradores de reconhecido mérito e cujas 
intervenções possam responder à necessidade em se adoptarem 
estratégias e metodologias de organização e gestão da escola, e 
de sala de aula inovadoras, assegurando a dimensão europeia do 
ensino/aprendizagem. 

Por último, estes encontros temáticos pretendem também 
responder cabalmente aos desígnios constantes nos princípios do 
Plano Nacional de Promoção do Sucesso Escolar (Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 23/2016, de 24 de março), promovido 

pela Equipa da Estrutura de Missão da Direção-Geral de 
Educação. 

FORMAÇÃO: 

Formação acreditada e certificada pelo Conselho  Científico-
Pedagógico da Formação Contínua – total 12 horas, para os 
participantes que optem pela formação acreditada. 

INFORMAÇÕES: 

As inscrições serão aceites por ordem de chegada e estão condicionadas à 

capacidade do auditório/polivalente da escola secundária D. Maria II.  

Para proceder à sua inscrição, deve, em primeiro lugar,  registar-se na 

plataforma do Centro de Formação Braga/Sul, fazendo LOGIN. O segundo 

passo é inscrever-se na ação que será disponibilizada na referida plataforma. 

Para efetuar o seu registo na plataforma carregue no seguinte link e 

preencha os campos na qualidade de “DOCENTE”, procedendo ao LOGIN: 

http://centrus4.com/cfaebragasul/index.php?

pagina=ver_plano_grelha&plano=plano-de-formacao-2017-2018-pessoal-

docente&accao=1&remover_inscricao 

Para proceder à inscrição, no canto superior direito deverá clicar em 
“Plano de Formação”, depois em “SEXTAS AO CENTRO 2017/2018”, 
segue clicando em “VER MAIS” e só depois em “VER AÇÃO”, onde 
deverá clicar em “Inscrever-me”.  

Se tiver dificuldades no seu registo na plataforma ou no 
preenchimento da ficha de inscrição peça ajuda a um colega mais 
experiente ou então contacte o CFAEBS.  

NOTA: Todas as sessões decorrerão entre as 18.30h e as 21.30h, 
exceto a primeira sessão, a qual, de acordo com o Programa, 
começará às 18:15h. 

Agradece-se que os participantes se antecipem à hora do começo 
das sessões. A pontualidade no início de todas as sessões é 
importante para garantir a qualidade das mesmas. 

Contactos: 

http://cfae-braga-sul.dmaria.pt 

formacaobragasul@gmail.com 

253611277 ou 932769430 

APOIOS:  

13 de outubro 
3 de novembro 
24 de novembro 
15 dezembro 

 

http://centrus4.com/cfaebragasul/index.php?pagina=ver_plano_grelha&plano=plano-de-formacao-2017-2018-pessoal-docente&accao=1&remover_inscricao
http://centrus4.com/cfaebragasul/index.php?pagina=ver_plano_grelha&plano=plano-de-formacao-2017-2018-pessoal-docente&accao=1&remover_inscricao
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Programa  

Dia 13-10-2017 (sexta-feira) 
“Aprender e ensinar em contexto europeu – integração 
de aprendizagens informais no currículo” 

17h45 - Receção aos participantes 

18h15 - Sessão de abertura  
José Octávio Soares Mesquita – Delegado Regional do Norte 
(DSRN-DGEstE) 
João Dantas Leite - Diretor do Agrupamento de Escolas D. 
Maria II  
Ana Paula Vilela - Diretora do CFAE Braga/Sul 
Maria da Guia Tavares - Coordenadora de Projetos do AE D. 
Maria II 

19h00 - Conferência 
Aprender e ensinar na Europa: a inovação que está em 
marcha.  
Joaquim Azevedo (Faculdade de Educação e Psicologia / 
Universidade Católica) 

19h45 - Painel I 
Aprender a ensinar a Europa de modo atraente  
Luísa Maria Campos   
Maria Luísa Malainho   
(AE D. Maria II, Braga) 
(Projeto KA1 “+ Literacia: da Minha Escola Leio o Mundo”) 

20h15 - Comentador  - José Augusto Pacheco  (Presidente do 
Instituto da Educação / Universidade do Minho) 

Debate 
 

Dia 3-11-2017 (sexta-feira) 
“Aprendizagem em contextos multilinguísticos de forma 
criativa (CLIL)” 
 

18h30 - Conferência 
CLIL: Benefits and Challenges for Teachers and Learners 
Maria Ellison (Faculdade de Letras/ Universidade do Porto) 

19h15 - Painel II  
Ensino e aprendizagem integrado de língua e conteúdos 
- CLIL  
Eloisa Cristiana Gonçalves 

Manuela de Fátima Ribeiro 
Maria Goreti Duarte 
Maria Manuela Rodrigues 
Manuela Sampaio Gomes  
(AE D. Maria II, Braga)  
(Projeto KA1 “+ Literacia: da Minha Escola Leio o Mundo”) 

Pensamento criativo e o ensino aprendizagem de literacia  
Isabel Maria Azevedo 
Maria Filomena Quintela  
(AE D. Maria II, Braga) 
(Projeto KA1 “+ Literacia: da Minha Escola Leio o Mundo”) 

CLIL – Uma nova abordagem de conteúdos e de língua 
Maria Manuela Teixeira Lourenço 
Maria Cristina Pinto dos Santos 
(AE da Póvoa de Lanhoso) 

20h45 - Comentador – Ana Xavier (Direção de Serviços de 

Desenvolvimento Curricular da Direção Geral da Educação)  

Debate 
 

Dia 24-11-2017 (sexta-feira) 
“Ensino / aprendizagem centrado no aluno – metodologias de 
Flipped Classroom e multiliteracias” 
 
18h30 - Mesa Redonda: 
Aprendizagem invertida. Uma abordagem colaborativa para 
ensinar e aprender  
Adelina Moura (AE Carlos Amarante) 

Reinventar a Sala de Aula 
Luís Fernandes (Diretor AE  de Freixo) 

De que matéria são feitas as palavras? A leitura ao centro 
Paulo Faria (CIEd - Centro de Investigação em Educação - Universidade 
do Minho) 

19h30 - Painel III: 

Flipped Classroom  
Lucília Santos 
Helena Freitas 
(AE D. Maria II, Braga) 
(Projeto KA1 “+ Literacia: da Minha Escola Leio o Mundo”) 

Aprender e ensinar na Europa: o desenvolvimento de multiliteracias em ambiente educativo 

Metodologias ativas e ferramentas TIC para a promoção 
das literacias  
Cristina Teixeira 
Maria da Guia Tavares 
Margarida Barbosa Teixeira 
(AE D. Maria II, Braga) 
(Projeto KA1  “+ Literacia: da Minha Escola Leio o Mundo”) 

Relato de Experiências / Testemunho de alunos 
(AE D. Maria II, Braga) 
(Projeto KA1  “+ Literacia: da Minha Escola Leio o Mundo”) 

20h15 – Comentador – Vera Caeiro (Agência Nacional 
Erasmus +) 

Debate 
 

Dia 15-12-2017 (sexta-feira) 
 
“Incorporação de práticas inovadoras de forma 
sustentada – leituras cruzadas na Europa” 
 
18h30 - Conferência:  
Inovação pedagógica na escola: percorrendo o espaço da 
possibilidade 
Flávia Vieira (Instituto de Educação / Universidade do Minho) 

19h15 - Painel IV  
Vivências de Educação e Formação na Finlândia 
Manuela Sampaio Gomes 
Júlio Manuel Bigas 
(AE D. Maria II, Braga) 
(Projeto KA1  “+ Literacia: da Minha Escola Leio o Mundo”) 

19H45 - Apresentação do e-Book do CFAEBS – “Atas das I 
Jornadas Nacionais dos Professores de Línguas – PIAFE. 
Leituras cruzadas para o futuro: movimentos, correntes e 
diversidades linguísticas e culturais. Construindo pontes 
para o ’Entendimento Global’.” 

Ana Gabriela Macedo (Instituto de Letras  e Ciências Humanas/
Universidade do Minho) 

Lia Raquel Oliveira (Instituto de Educação/Universidade do 
Minho) 

20h05 - Comentador - Almerindo Janela Afonso (Instituto de 

Educação / Universidade do Minho) 

Debate 


