
  
 

 
 

  

                                                                      
 

 
EDUFOR – Centro de Formação de Associação de Escolas dos concelhos de  

Nelas, Mangualde, Penalva do Castelo, Sátão e Vila Nova de Paiva  
Sede: Escola Secundária Dr.ª Felismina Alcântara 

Rua Aristides Sousa Mendes •  3534-003 Mangualde 

Tel. 232618386 •  Fax 232618387 
geral@edufor.pt •  www.edufor.pt 

20 novembro de 2018  
terça-feira, 16h00/19h00  

Auditório da E.S. Felismina Alcântara, Mangualde 
Alterado para o Auditório da Bliloteca Municipal Dr. Alexandre Alves - 

Mangualde 
 

 
                

 

 

16h00: Abertura 
José Miguel Sousa, Diretor do EduFor  
 

16h10: Conferência “S.A.B.E.R. – Ensinar (quase) sem aula expositiva. 

Vamos fazer!”  
Xavier Giménez, Professor na Universidade de Barcelona 
“Os propongo enseñar ciencias y matemáticas, en la Universidad, mediante la resolución de 
dudas y el trabajo autónomo tutelado. (…) El uso de nuevas tecnologías, el aprendizaje basado 
en proyectos, la clase invertida, la gamificación, el trabajo colaborativo, y otras técnicas 
interesantísimas se están aliando para generar nuevas metodologías.” 

Investigación y Ciencia, 24.04.2016 
 

17h10: Conferência “Flexibilidade Curricular, Provas de Aferição e 

Exames Nacionais”  
Hélder Sousa, Presidente do Instituto de Avaliação Educativa (IAVE) 
“Raciocinar, interpretar, justificar, explicar, elaborar, desenvolver o seu próprio pensamento 
crítico sobre aquilo que lhe é perguntado. Esse tipo de operações correspondem, na maior 
parte das provas, a cerca de 50%, ou até mais, da pontuação. Os próprios alunos não têm 
consciência disso.” 

Observador, 07.08.2018 
 

18h30: Encerramento 
Rosália Silva, Representante da DGE na Equipa Regional do Centro AFC (a confirmar)   

 
 

Destinatários: Docentes de todos os níveis de ensino. 

Inscrições: Gratuitas e exclusivamente on-line. 

Os candidatos serão ordenados de acordo com as seguintes prioridades: 

1.   Docentes a lecionar nas Escolas Associadas ao EduFor; 

2.   Docentes a lecionar em Escolas não Associadas ao EduFor. 

Dentro de cada prioridade os candidatos são ordenados por ordem de inscrição. A Lista de Selecionados será afixada em 

www.edufor.pt até 19/11/2018.  

 
Nota: Esta ação de curta duração está em condições de ser reconhecida e certificada pelo EduFor. 
As ações de curta duração certificadas relevam, nos termos do n.º 1 do art.º 3º do despacho nº 5741/2015 

de 29/05, para os efeitos previstos no Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e dos Professores dos 
Ensinos Básico e Secundário.   

                                                            Mais informações e inscrições em www.edufor.pt 

““CCOONNVVEERRSSAASS  ssoobbrree……  EExxaammeess  ee  AAFFCC””    

https://www.investigacionyciencia.es/blogs/fisica-y-quimica/39/posts/s-a-b-e-r-ensear-casi-sin-clases-magistrales-i-atrevmonos-14163
https://observador.pt/especiais/entrevista-ao-diretor-do-iave-quando-os-filhos-tem-84-os-pais-perguntam-por-que-nao-tiveram-95-isto-e-tao-idiota/

