
 

Agrupamento de Escolas de Ferreira do Zêzere 

 

Micro Jornadas Pedagógicas – 1 e 2 de setembro de 2022 

Ideas Worth Spreading… 

 

Realizar-se-á, nos dias 1 e 2 de setembro, no Centro Cultural de Ferreira do Zêzere, um evento 

para assinalar o arranque de mais um ano escolar, a que se deu o nome de Micro Jornadas 

Pedagógicas, com o lema “Ideias que valem a pena espalhar…” (Ideas Worth Spreading…), 

destinado a todos os profissionais do Agrupamento de Escolas. 

Sendo a escola uma organização constituída por uma comunidade de pessoas com uma carga 

social e cultural, multidiversificada, complexa específica, cuja produtividade se traduz no sucesso 

ou insucesso dos alunos, necessita possuir uma identidade própria, baseada numa cultura 

reflexiva e colaborativa. Neste sentido, optámos por investir na partilha de conhecimento e de 

experiências como uma dimensão promotora de um clima de trabalho saudável e de confiança, de 

forma a que todos se sintam impelidos a participar e a assumir as suas responsabilidades no seio do 

Agrupamento. As motivações subjacentes a esta iniciativa conduziram assim ao planeamento 

destes quatro momentos, distribuídos por dois dias intensos de partilha, manifestando desde já o 

privilégio em ter connosco Oradores de Mérito, reconhecidos internacionalmente, no âmbito da 

Educação. 

Acreditando que a Educação constitui “um processo que visa o desenvolvimento harmónico do 

homem nos seus aspetos intelectual, moral e físico e a sua inserção na sociedade” (Costa et al., 

1999, p.580), estamos conscientes da importância deste evento, em torno de dimensões 

curriculares, pedagógicas e organizacionais que visam promover a melhoria da qualidade do 

ensino e da aprendizagem de todos os alunos e contribuir para a construção de uma identidade 

Inclusiva, tendo por base a Cidadania e o enriquecimento dos  stakeholders  que integram o ADN 

do Agrupamento. 

Apresenta-se o programa:  

  



 1 de setembro

 

9h30 - Receção dos Participantes 

 9h45 – 10h00 -  Sessão de abertura 

                       Diretora do Agrupamento de Escolas  

                       Representantes do Município  

10h00 – 12h30  

 Breve Caracterização do Agrupamento  

 Apresentação Projeto de Intervenção da Sr.ª Diretora Lina Serra (2022-26) 

 

Conferência: A Cultura Organizacional – A importância do Projeto Educativo 

12:30 - 14:15   Almoço 

 

14h30 – 15h30  

Conferência: A Autoeficácia e a Aceitação da Tecnologia do Educador Digitalmente Competente. 

Orador: Mestre Carlos Duarte (Docente Bibliotecário do Agrupamento) 

Moderador: Professor Pedro Branco (Adjunto da Direção) 

16h00 – 17h00  

Conferência: Inovação Pedagógica! O que é? 

 

Oradora: Professora Doutora Nádia Ferreira (ISPA) 

 

Moderadora: Professora Sara Diogo (Subdiretora do Agrupamento) 

 
2 de setembro 

 
10h00 – 12h30   

 O respeito pelas características individuais - Nota Introdutória pela Sr.ª  Diretora Lina Serra 

 

Conferência: A Inclusão…. A necessidade de uma Sociedade Inclusiva. 

 

Oradores: Professor Doutor David Rodrigues (Presidente da Pró-Inclusão/Associação Nacional de Doentes de Educação Especial). 

Professora Filomena Pereira (Diretora de Serviços de Educação Especial e de Apoios Socioeducativos da Direção Geral de 

Educação) 

 

Moderadora: Professora Inês Serrano (Adjunta da Direção) 

 

12:30 - 14:15   Almoço 

 
14h30  

 Ética e Cidadania - Nota Introdutória pela Sr.ª Diretora Lina Serra 

 

15h30 – 17h15  

 

Conferência: Construção da Cidadania 

 

Oradores: Professor Doutor Óscar de Sousa (Investigador do Centro de Estudos Interdisciplinares em Educação e Desenvolvimento). 

Professor José Carlos Sousa (Diretor de Serviços de Projetos Educativos da Direção-Geral da Educação) 

 

Moderadora: Professora Isabel Saúde (Assessora da Direção) 

 

17h30 – Encerramento dos Trabalhos pela Sra. Vereadora da Educação, Dr.ª Elisabete Ferreira 

 

Lanche de Convívio Final  


