
II ENCONTRO
de Boas Práticas Educativas

8 e 9 SET 16

Conferência
Comunicações
Posters
Workshops

 Face ao êxito alcançado no “I ENCONTRO DE BOAS 
PRÁTICAS EDUCATIVAS”, realizado em setembro de 2014, na 
ES/3 Emídio Garcia, em Bragança, decorrente da participação ativa 
e interessada de muitos docentes e membros das comunidades 
educativas afetas ao CFAE Bragança Norte, que permitiu criar 
espaços de re� exão e questionamento sobre boas práticas educativas 
impactantes, vamos realizar a 2ª edição deste ENCONTRO, desta 
feita, de âmbito internacional, alargada a todos quantos queiram 
apresentar, partilhar e conhecer experiências pedagógicas relevantes 
desenvolvidas nas escolas.

Os objetivos deste II Encontro são:

a) dar continuidade a uma atividade formativa promotora e    
     valorizadora  de boas práticas educativas;

b) potenciar o trabalho colaborativo continuado na promoção da  
qualidade e sucesso educativo, implicando e envolvendo alunos,  
docentes e parceiros na mesma causa;

c) aprofundar a re� exão sobre a natureza e âmbito de “boas práticas de  
educativas”;

d) divulgar o impacto de projetos e práticas pedagógicas dinamizadas   
     por Professores e outros Técnicos de Educação;

e) promover a discussão sobre metodologias diversi� cadas e  
     inovadoras no processo de ensino e de aprendizagem;

f) criar oportunidades para o desenvolvimento da pro� ssionalidade  
docente;

g) reforçar a cooperação institucional entre as escolas e entidades  
     parceiras.

www.ebpe.cfaebn.pt

no auditório da escola sede do Agrupamento de Escolas 
Emídio Garcia - Bragança

Encontro acreditado pelo CCPFC para educadores de infância e 
professores dos ensinos básico e secundário, como curso de formação, 
com a duração de 13 horas.

Inscrição:
(Data limite: 2 de setembro)

Centro de Formação da Associação de Escolas Bragança Norte
www.ebpe.cfaebn.pt

organização:

patrocínio:

apoio:



PROGRAMA

---------- 08 de setembro (quinta-feira) ----------

08:30 horas – Receção aos participantes

09:00 horas – Apontamento(s) de abertura

09.15 horas – Sessão de abertura

 . Diretor do Agrupamento de Escolas Emídio Garcia
 . Diretora do Centro de Formação da Associação de Escolas          
   Bragança Norte

 . Delegado Regional da DSRN da DGEstE
 . Presidente da Câmara Municipal de Bragança

09:30 horas – Conferência: "Os professores e as escolas fazem a  
diferença: (novas) práticas sociais e educativas para uma 
educação e formação de qualidade"- Joaquim Azevedo 
(Universidade Católica do Porto)

Apresentação: Eduardo Santos (diretor do Agrupamento de Escolas 
Emídio Garcia, Bragança)

10:30 horas - Intervalo

11:00 horas - Painel 1 – O prazer no processo de ensino-aprendizagem

 . A Educação Pelo Prazer: Relações entre Hedonismo e Gestão  
   Escolar – Henrique Galvão da Silva

 . Matemática criativa (Dança com números) – Pedro Carvalho 
 . Educação Artística Elementar na Atualidade: Abordagem   
   Or� -Schulwerk e Desenvolvimento do ‘Eu Musical’ - João    
   Cristiano Cunha 

 . “Mirandês for kids” - Emílio Martins

Moderador: Paulo Dias (diretor do Agrupamento de Escolas de Macedo 
de Cavaleiros)

12:30 horas - Debate

13:00 horas – Almoço

14:30 horas - Painel 2 – Novas perceções / novos desa� os

Painel 2 A Painel 2 B
. Projeto B@safe: Um desa� o   
  para o século XXI - Luísa Lima 
. SER – Super Leitor Europeu –  
  Margarida Marques 
. Peças de um puzzle - Elsa  
  Escobar
. Projeto “Sementes de leitura/  
  sementes de vida” - Anabela  
  Afonso Rodrigues, Maria Ange-
  lina Fernandes Condado, Maria  
  Conceição Castro, Maria 
  Helena Subtil.

. Projeto PéAtivo: promoção  
  da deslocação ativa, atividade  
  lúdico-motora, saúde e bem- 
  estar em crianças do pré-esco 
  lar – Catarina Vasques; Pedro  
  Magalhães ; So� a Carvalho; Élia  
  Cordeiro
. Os cientistas na transmissão do  
  conhecimento – C. Nogueira;  
  A. Paiva; R. Branquinho; I.  
  Fachada; J. Matias
. Projeto de Educação para a  
  Saúde no biénio 2014-2016,  
  na Escola Paulo Quintela - Alda  
  Afonso; Margarida Rodrigues;  
  Olívia Maria; Suzete  
  Carpinteiro

Moderadora: Teresa Sá Pires          
(diretora do Agrupamento de Escolas 
Abade de Baçal, Bragança)

Moderador: António Santos           
(diretor do Agrupamento de Escolas 
de Miranda do Douro)

16:00 horas – Debate

16:30 horas - Intervalo

17:00 horas - Workshops I* [dinamizados por formadores da área do CFAEBN]

W1) A Realidade Aumentada e a Realidade Virtual no ensino.  
(itPeople / António Luís Ramos)

W2) À descoberta de novos rumos na aula de línguas - Fernanda  
Vicente / Luísa Lopes

W3) A imagem na educação - Manuel Trovisco
W4) DigitaLivro - Ana Pereira
W5) O ensino de dança de salão em contexto escolar – Carlos Alves
W6) Geologia prática – dentro e fora de portas - Paula Minhoto

19:30 horas – Jantar convívio de receção aos docentes
            - Performance artística – “Pauliteirinhos de Mogadouro”

----------- 09 de setembro (sexta-feira) ----------

09:00 horas - Receção

09:15 horas - Painel 3 – Ensinar com e pela diferença

. O projeto Turma+ - Teodolinda Magro; Fátima Fernandes

. Etwinning, uma forma diferente de aprender – Maria da Luz  
  Borges

. Projeto “Ler bem para ir mais além” – Graciete Marisa  
  Henriques

Moderador: Rui Correia (diretor do Agrupamento de Escolas D. 
Afonso III, Vinhais)

10:45 horas - Debate

11:15 horas - Intervalo

11:30 horas 

Apresentação e discussão dos 
posters

Apresentação do livro

. Mural da história (dois anos  
  depois…)
. +que o in� nito - Conceição  
  Borges 
. TESS – Formação na Europa  
  para uma escola de sucesso –  
  Margarida Marques e Fátima  
  Fernandes

. “A Educação Que Vem - entre a  
  performatividade e a esperança”,  
  da autoria de Eusébio André  
  Machado

Por: Irene Louçano (diretora do  
        Agrupamento de Escolas de 
        Mogadouro)

      Aula viva
. “Aulas de tapete”- criatividade no ensino da História. - Margarida   
   Ferranda de Almeida Mariz e Fernanda Natália Pereira

Moderador: Sera� m João (diretor do Agrupamento de Escolas de
                                                Vimioso)

12:30 horas – Almoço

14:00 horas - Workshops II* [dinamizados por formadores da área do CFAEBN]

W1) A Realidade Aumentada e a Realidade Virtual no ensino.  
(itPeople; António Luís Ramos)

W2) À descoberta de novos rumos na aula de línguas - Fernanda  
Vicente / Luísa Lopes

W3) A imagem na educação - Manuel Trovisco
W4) DigitaLivro - Ana Pereira
W5) O ensino de dança de salão em contexto escolar – Carlos Alves
W6) Geologia prática – dentro e fora de portas - Paula Minhoto

16:00 horas – Intervalo

16:30 horas – Conclusões – Maria Elisete Afonso, diretora do CFAEBN

17:00 horas – Encerramento

* Os participantes podem inscrever-se em dois workshops diferentes, frequentando um no 
primeiro dia e outro no segundo dia do Encontro.

 . A Educação Pelo Prazer: Relações entre Hedonismo e Gestão  
   Escolar – Henrique Galvão da Silva

 . Matemática criativa (Dança com números) – Pedro Carvalho 
 . Educação Artística Elementar na Atualidade: Abordagem   
   Or� -Schulwerk e Desenvolvimento do ‘Eu Musical’ - João    
   Cristiano Cunha 

 . “Mirandês for kids” - Emílio Martins

Moderador: Paulo Dias (diretor do Agrupamento de Escolas de Macedo 
de Cavaleiros)

 - Debate

– Almoço

Moderador: António Santos           
(diretor do Agrupamento de Escolas 
de Miranda do Douro)

Moderador: Rui Correia (diretor do Agrupamento de Escolas D. 

Apresentação do livro


