12 Outubro 16h
Torre do Tombo, Lisboa

Organização da Rede Escolar
17 Outubro 18h
CNE, Lisboa

aQeduto
Os professores são todos iguais?
19 Outubro 17h
Café Santa Cruz, Coimbra

Apresentação do livro de Elísio Estanque
A Praxe
19 Outubro 17h
Auditório Pedro Nunes, Universidade de Coimbra

Comparação dos exames em Portugal
com os de 12 outros países

mÊs da educação 12 a 27 Outubro 2016
Entrada livre mediante pré-inscrição em ffms.pt
A Fundação Francisco Manuel dos Santos considera que a Educação
é um pressuposto e um factor de desenvolvimento do país e reconhece
a necessidade de basear os debates públicos em informação empírica,
racional e independente.
Com este mês dedicado à Educação, a Fundação deseja trazer a Portugal
especialistas internacionais e contribuir para a difusão de estudos recentes
de fundamentação científica. Oferece-se uma oportunidade de debate

20 Outubro 18h30
Auditório Biblioteca Municipal, Gondomar

Escola Aberta:
Devem os pais estar na escola?
26 Outubro 17h30
Torre do Tombo, Lisboa

Será a repetição de ano benéfica
para os alunos?

em que intervirão investigadores, professores, pais e todos os interessados

27 Outubro 18h

no processo de educação.

Torre do Tombo, Lisboa

aQeduto
Afinal porque melhoraram
os resultados dos alunos
portugueses?

mÊs
da educação
Conferências
Organização da Rede Escolar
Os professores são todos iguais?
Comparação dos exames em Portugal
com os de 12 outros países
Escola aberta: devem os pais estar na escola?
Será a repetição de ano benéfica para os alunos?
Afinal porque melhoraram os resultados
dos alunos portugueses?

Apresentação do livro
A Praxe, de Elísio Estanque

Inscreva-se em ffms.pt

12 a 27 Outubro 2016 Entrada livre

12 Outubro 16h
Torre do Tombo, Lisboa

Organização
da Rede Escolar
Discussão em torno da escola e da rede escolar. Quais as consequências

17 Outubro 18h

20 Outubro 18h30

CNE, Lisboa

Auditório Biblioteca Municipal, Gondomar

aQeduto

ESCOLA ABERTA: Devem
os pais estar na escola?

Q10: Os professores
são todos iguais?
Apresentação do projecto aQeduto em parceria com o CNE

Ana Sousa Ferreira e Isabel Flores

práticas dos “mega agrupamentos”? Que alternativas existem? Será a
aprendizagem afectada por estas opções? Que oportunidades e desafios
surgem com a municipalização da educação? Análises da experiência com
a perspectiva dos autarcas, das escolas, dos professores e estudos.

Tracey Burns (OCDE),
Teresa Seabra (CIES-IUL) e Maria Manuel Vieira (ICS-ULisboa),
Leonor Torres (IE-UMinho),
Manuel António Pereira (Ass. Nac. Dirigentes Escolares),
João Jaime (Director Escola Secundária de Camões)

Siga a transmissão em directo em ffms.pt

19 Outubro 17h
Café Santa Cruz, Coimbra

Apresentação do livro de Elísio Estanque

A Praxe
Este livro procura mostrar, com recurso a uma grande variedade de
casos concretos ocorridos em diversos institutos e universidades e na
observação directa (desenvolvida ao longo de várias décadas em Coimbra),
a natureza sociológica e histórico-cultural do fenómeno da praxe.

Elísio Estanque (autor), F. Seabra Santos (UCoimbra),
Rui Bebiano (UCoimbra), José Dias (DG AAC),
António Araújo (FFMS)

19 Outubro 17h
Auditório Pedro Nunes, Departamento de Matemática, UCoimbra

Comparação dos exames
em Portugal com os de 12
outros países
Apresentação do estudo com base em várias questões: os exames são
obrigatórios ou opcionais? Os conteúdos são alinhados com os programas
ou específicos dos exames? Que tipo de exame é feito? Como são elaborados
os exames? E como são corrigidos? Como é controlada a qualidade
dos exames? Como são tratadas as fraudes nos exames?

Jaime Carvalho e Silva (Coordenador do estudo, UCoimbra),
Carlos Fiolhais (FFMS)

Conferência para pais, em parceria com a CONFAP, dedicada à reflexão
sobre o papel dos pais e das famílias nas escolas: quais as expectativas
dos pais e dos professores neste processo? Quais são as mais-valias
da participação dos pais na escola? Como se deve efectuar essa
participação? Quais são os obstáculos à participação?

Jorge Ascenção (Presidente CONFAP),
Carlos Fiolhais (FFMS)

26 Outubro 17h30
Torre do Tombo, Lisboa

SERÁ A REPETIÇÃO DE ANO
BENÉFICA PARA OS ALUNOS?
Apresentação do estudo sobre o impacto da retenção precoce
na aprendizagem dos alunos: tendo Portugal uma taxa elevada
de retenção quando comparada com outros países, qual o seu impacto
na aprendizagem dos alunos nacionais? Que função desempenha
a retenção? Pode ou não contribuir para a melhoria de resultados
escolares? Que estratégias alternativas existem?

Luís Catela Nunes (Nova SBE),
Ana Balcão Reis (Nova SBE), Carmo Seabra (Nova SBE),
Carlos Fiolhais (FFMS)

27 Outubro 18h
Torre do Tombo, Lisboa

aQeduto

Q11: Afinal porque
melhoraram
os resultados dos alunos
portugueses?
Apresentação do projecto aQeduto em parceria com o CNE

Ana Sousa Ferreira e Isabel Flores,
Carlos Fiolhais (FFMS)

