http://www.youtube.com/user/XIICFAE
Dias 13, 14 e 15 de março de 2014
na Casa das Histórias Paula Rego, em Cascais
https://www.facebook.com/XIICFAE
O sistema educativo tem sido alvo de sucessivas reformas
geradoras de alterações profundas nas estruturas organizacionais e pedagógicas das instituições escolares. Atentos
à mudança, os Centros de Formação de Associação de
Escolas (CFAEs) propõem a toda a comunidade educativa,
um espaço e um tempo de reflexão e de partilha de conhecimento sobre as políticas de formação contínua de professores, os seus percursos e os seus recursos.
O Congresso Nacional dos CFAEs - A Formação na melhoria
da escola - concretiza essa intenção e leva a debate público os dilemas e desafios da formação contínua em Portugal; perspetivando os contributos da formação para o
desenvolvimento da profissionalidade docente, para a
melhoria dos processos de aprendizagem e dos resultados
dos alunos e para o desenvolvimento da escola enquanto
organização. Introduzem-se, assim, nesse debate quatro
eixos temáticos: “Políticas de Formação Contínua: o global,
o nacional e local”; “As lideranças na Escola e a Formação
em Contexto de Trabalho”; “Inovação e Mudança: práticas
e contextos” e “Formação e Avaliação: que relação?”.
A escolha desses eixos pretende multiplicar as lentes de
análise, servindo o primeiro como referencial global para as
decisões e ações sobre a formação contínua de professores.
O segundo eixo centra-se nos modos diversos de organização da escola e no impacto que essa organização pode ter
na formação em contexto de trabalho. O terceiro eixo
temático informa da mudança de práticas e contextos de
formação. O último estabelece a relação entre formação e
avaliação, questionando o papel da formação contínua no
desenvolvimento profissional dos professores e no desenvolvimento organizacional da escola.

Congresso acreditado com o registo nº
CCPFC/ACC-76564/14
(atribuição de 0,6 Créditos, condicionada à entrega de relatório de formação)

Inscrições através do preenchimento e envio da ficha de inscrição ou, preferencialmente, on-line em:
http://tinyurl.com/majj3y2
Preço (inclui todos os coffee breaks, o Brinde de Honra, o jantar de dia
14 e o programa cultural da tarde de dia 15):
50€ até dia 25 de fevereiro
60€ depois do dia 26 de fevereiro
Modos de pagamento
- Transferência Bancária para o NIB:
0035 0734 0000 0368 9305 7

ou
- Cheque em nome de
Agrupamento de Escolas de S. João do Estoril
Nota: Deve enviar cópia de comprovativo de pagamento, para o
mail XIIcongressocfae@gmail.com, com indicação do
seu nome e nº de contribuinte.
Para qualquer esclarecimento, contacte o  214672894
Destinatários
- Diretores de CFAEs
- Professores e Educadores
- Outros agentes educativos

- Equipas de apoio aos CFAEs
- Pessoal não docente

Organização dos CFAEs de Lisboa e Vale do Tejo
Comissão Organizadora
António Canhão
Carlos Manique
Clara Freire da Cruz
Dalila Tching
Design gráfico: Joana Tching
Apoios e patrocínios

Florinda C. Pacheco
Joaquim Raminhos
José Marcelino

14 de março
9:30h – Sessão temática – As Lideranças na Escola e a Formação em Contexto de Trabalho
Jorge Adelino da Costa (Universidade Aveiro)
Carmo Clímaco (Universidade Lusófona)
Lídia Grave-Resendes (Universidade Aberta)
Amélia Lopes (Universidade Porto)
Mediador – Hipólito da Costa
11:30h – Intervalo para café
11:50h – Projetos e Formação
Ana Paula Silva (Escola Superior de Educação
Almeida Garrett)
12:20h – Debate (com todos os intervenientes)
Moderador – Francisco Simão (Representante Regional dos
CFAE Alentejo)
12:50h – Intervalo para almoço (livre)

15 de março
9:30h – Sessão temática – Formação e Avaliação: que relação?
9:40h – Formação Contínua/Avaliação/Escola
José Pacheco (Universidade Minho)
10:10h – Teach learn and quality (Videoconferência)
Wim Simoens (DPB BruggeDiocesane Pedagogische
Begeleidingsdienst)
10:40h – Impactos da formação
Carlos Garcia Marcelo (Universidade Sevilha)
11:10h – Intervalo para café
11:30h – Conferência de encerramento – O papel da formação contínua no desenvolvimento profissional dos professores e organizacional da escola

David Justino (Conselho Nacional de Educação)
12:00h – Debate
Moderador: José Ribeirinho (Representante Regional dos CFAE
Algarve)
12:30h – Encerramento – Entrega da chave do Congresso
David Justino (Conselho Nacional de Educação)
Representantes Regionais dos CFAE
Secretário de Estado da Administração Escolar
13:00h – Intervalo para almoço (livre)
14:30h – Programa Turístico-cultural da zona

SIM NÃO 
Enviar a ficha para XIIcongressocfae@gmail.com, anexando o comprovativo de pagamento.

18:00h – Brinde de Honra

18:00h – Encerramento
20:00h – Jantar (com animação cultural): Centro Cultural de Cascais

Deseja participar no programa cultural previsto para dia 15?

17:00h – Debate
Moderador – João Carlos Sousa (Representante Regional dos
CFAE Norte)
17:30h – Encerramento
Joaquim Raminhos (Representante Regional dos CFAE LVT)
José Marcelino (Diretor do CFAE Cascais)

Deseja inscrever-se no jantar do dia 14? SIM  NÃO 

16:30h – Mensagem de António Nóvoa (Universidade de Lisboa)

NÃO 

16:00h – A aprendizagem ao longo da vida: novas práticas para novos contextos
José Sales (Universidade Aberta)
16:30h – A formação contínua e as TIC
Fernanda Ledesma (Associação Nacional de Professores de Informática)
17:00h – Erasmus + para professores
Ana Rita Ribeiro (Agência PROALV - Educação e
Formação)
17:30h – Debate
Moderador – José Miguel (Representante Regional dos CFAE Centro)

Pretende participar no Congresso como ação creditada? SIM 

14:30h – Sessão temática – Inovação e Mudança: práticas e contextos
14:40h – Comunidades aprendentes: redes e parcerias
Luís Tinoca (Universidade de Lisboa)
15:10h – Estudo de caso
Catarina Bernardo (Agrupamento de Escolas Elias
Garcia)
15:40h – Intervalo para café

Grau académico: _____________________________________________________________________________ Vínculo: _________________________________________

A

Localidade: _________________________________________________________________________________ Nível de Ensino: _________ Grupo Disciplinar: __________

14:40h – Sessão temática – Políticas de Formação Contínua: o global, o
nacional e o local
14:50h – Políticas, instrumentos e protagonistas
João Barroso (Universidade de Lisboa)
15:20h – O Regime J. F. C. e o espaço de intervenção dos CFAE
João Formosinho (Universidade do Minho)
15:50h – Modelos de Formação Contínua: entre o global e o
local
Ana Cristina Madeira (CFAE Lagos)

M

Agrupamento/Escola: __________________________________________________________________________________________________________________________

14:10h – Sessão de Abertura
Representante da Rede CFAE Lisboa e Vale do Tejo
Diretor CFAE Cascais
Presidente da Câmara Municipal de Cascais
Ministro da Educação e Ciência

A

Telefone: ________ ________ ________ Telemóvel: ________ ________ ________ Email: _______________________________________@________________________

14:00h – Receção aos participantes

R

BI: ______________________________ NIF: ______________________________ (para efeitos de emissão de recibo)

13 de março

G

CP: ____________ - _______ Localidade: ____________________________________________________________________ Data de Nascimento: _____/_____/________

O

Nome: _______________________________________________________________ Morada: ______________________________________________________________

R

——————————————————-——————————————————————————————————
FICHA de INSCRIÇÃO

P

