
        

 

Jornadas Pedagógicas 

“Ambientes educativos inovadores: o poder da desordem” 

 

Introdução 

A promoção do sucesso escolar passa pela adoção de práticas pedagógicas que 

visem o desenvolvimento do aluno, quer enquanto pessoa individual implicada 

na sua própria aprendizagem, quer como parte integrante de uma relação 

pedagógica entre professor e aluno. 

 

Atualmente defende-se uma escola menos focalizada no que o professor ensina 

e mais centrada no que o aluno aprende com a mediação do professor, com 

recurso a suportes diversos de acesso à informação, potenciando o 

desenvolvimento da capacidade de análise crítica e construção do conhecimento. 

Não obstante esta realidade, associada a outros fatores inerentes ao conceito 

Escola contemporânea, pressupõe uma reflexão ainda mais aprofundada sobre 

como é o papel do professor na sala de aula, na escola e na comunidade. 

  

Deste modo, o Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches e o Gabinete de Ação 

Social e Educação do Município de Penamacor apresentam as Jornadas 

Pedagógicas “Ambientes educativos inovadores: o poder da desordem” que 

reúnem académicos e investigadores da área da educação, com o objetivo de 

proporcionar uma reflexão sobre os novos desafios na educação, permitindo aos 

formandos considerarem novas estratégias e metodologias para que os 

processos de ensino e aprendizagem continuem a evoluir ativamente em prol do 

sucesso escolar dos alunos.   

 

Ação de Formação de Curta Duração (ACD) acreditada pelo CFAEBI, 

realizada no âmbito do PNPSE – Plano de Ação Estratégico (PAE) do 

Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches de Penamacor (AERS) e da Atividade 

3.4 - “Espaços de reflexão na Educação” do Plano Integrado e Inovador de 

Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE) do Município de Penamacor. 

DESTINATÁRIOS: Educadores de Infância, Professores do Ensino Básico e 

Secundário e Ensino Especial e outros profissionais de educação. 

DURAÇÃO – 4h 

LOCAL DE REALIZAÇÃO - Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches de 

Penamacor - Auditório da Escola Básica e Secundária Ribeiro Sanches 

DATA: 23 de maio de 2018 

 



        

Programa 

14:00 – Receção aos participantes 

14:30 – Sessão de abertura 

• Dr. António Paralta – Diretor do Agrupamento de Escolas Ribeiro 
Sanches de Penamacor 

• Dr. Benjamim Luciano - Diretor do CFAE Beira Interior 

• Dr. José Alberto Fateixa – Membro da Equipa de Missão do PNPSE 

• Dr. António Beites Soares – Presidente da Câmara Municipal de 
Penamacor 

15:00 – 1ª sessão - “A crise da autoridade e o poder da desordem” 

             Orador – Prof. Dr. João Ruivo – Professor Universitário (Professor  
              coordenador aposentado) - Escola Superior de Educação de Castelo 
              Branco 
 
15:45 - 2ª sessão - “Ambientes educativos inovadores”  

             Orador – Dr. Fernando Franco – Técnico Superior da Direção Geral de 
 Educação e Membro de Equipa de Recursos e Tecnologia Educativas 
 do Ministério da Educação.  

16:30 – Coffee break servido pelos alunos dos Cursos Profissionais Técnico de 
             Restaurante e Bar e Técnico de Cozinha e Pastelaria do AERS 

17:00 – 3ª sessão – “Novos desafios na educação – as escolas no 
             território” 

              Orador – Dr. José Alberto Fateixa – Membro da Equipa de Missão do 
              PNPSE 

17:30 – 4ª sessão “O Plano de Ação Estratégico (PAE) do AERS: balanço 
             da sua execução e apresentação dos resultados alcançados” 

             Oradora – Dra. Maria Helena Pinto – Professora do quadro do grupo 
             330 e coordenadora do PAE do AERS  

18:00 - Encerramento dos trabalhos – Momento musical 


