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Título:	  XIV	  Congresso	  da	  Sociedade	  Portuguesa	  de	  Ciências	  da	  Educação	  –	  SPCE	  2018	  
Local:	  Faculdade	  de	  Psicologia	  e	  de	  Ciências	  da	  Educação	  da	  Universidade	  de	  Coimbra	  
Edição:	  FPCEUC	  /	  SPCE	  
Mês/Ano:	  Outubro/2018	  
	  
Nem	   todos/as	   os/as	   autores/as	   obedecem	   ao	   novo	   Acordo	   Ortográfico.	   As	   opiniões,	   os	   conteúdos	   e	   os	   dados	  
apresentados	  nas	  comunicações	  são	  de	  exclusiva	  responsabilidade	  de	  seus	  autores.	  
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O	   XIV	   Congresso	   da	   Sociedade	   Portuguesa	   de	   Ciências	   da	   Educação	   (SPCE-‐2018)	   tem	   como	  
instituição	   anfitriã	   a	   Faculdade	   de	   Psicologia	   e	   de	   Ciências	   da	   Educação	   (FPCE)	   da	   Universidade	   de	  
Coimbra.	   Com	   o	   título	   “Ciências,	   Culturas	   e	   Cidadanias”	   e	   realizado	   no	   Ano	   Europeu	   do	   Património	  
Cultural,	  o	  congresso	  pretende	  constituir-‐se	  com	  um	  espaço	  de	  partilha	  de	  conhecimentos	  científicos	  na	  
área	  da	  educação	  e	  em	  domínios	  afins.	  Num	  tempo	  em	  que	  as	  fronteiras	  geopolíticas	  dos	  diferentes	  países	  
do	   mundo,	   e	   a	   organização	   social	   no	   interior	   dos	   mesmos,	   enfrentam	   grande	   instabilidade,	   com	  
consequências	   imprevisíveis	  para	  a	  garantia	  dos	  direitos	  humanos,	   importa	  convocar	  a	  pluralidade	  e	  a	  
transdisciplinaridade	   das	   Ciências	   da	   Educação,	   para	   dar	   resposta	   aos	   desafios	   de	   forma	   ética,	  
salvaguardando	  o	  valor	  da	  vida	  humana	  e	  a	  sustentabilidade	  das	  gerações	  presentes	  e	  futuras.	  

Tendo	  como	  referência	  os	  eixos	  temáticos	  que	  este	  congresso	  contempla,	  convidam-‐se	  todos/as	  
os/as	   interessados/as	   a	   submeter	   propostas	   de	   comunicação,	   com	   o	   objetivo	   de	   dar	   visibilidade	   a	  
trabalhos	   científicos	   feitos	   em	   Portugal	   e	   no	   estrangeiro,	   colocando	   em	   diálogo	   profícuo	  
investigadores/as,	  estudantes	  e	  profissionais.	  
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PROGRAMA	  GERAL	  

11	  DE	  OUTUBRO	  –	  QUINTA-‐FEIRA 

09h00	   Abertura	  do	  Secretariado	  [Auditório	  da	  Reitoria]	  

10h30	   Sessão	  de	  Abertura	  [Auditório	  da	  Reitoria]	  

11h30	   Conferência	  de	  Abertura	  [Auditório	  da	  Reitoria]	  
	   Coordenação:	  António	  Gomes	  Ferreira	  –	  UCoimbra	  

	   As	  Ciências	  da	  Educação	  e	  a	  Educação	  do	  Futuro	  
	   Maria	  Emília	  Brederode	  Santos	  –	  Conselho	  Nacional	  de	  Educação 

12h30	   Pausa	  para	  almoço 

14h00	   Sessões	  de	  Comunicação	  A	  [FPCEUC	  –	  Edifícios	  1	  e	  2]	  

15h30	   Coffee-‐break	  [Auditório	  da	  Reitoria]	  

16h00	   Mesa	  Redonda	  1	  [Auditório	  da	  Reitoria]	  
	   Educação	  e	  literacias	  no	  século	  XXI	  
	   Coordenação:	  Armanda	  Matos	  –	  UCoimbra	  

	   Isabel	  Festas	  (UCoimbra)	  |	  Rui	  Vieira	  (UAveiro)	  |	  Isabel	  Calado	  (IPCoimbra)	  

17h30	   Coffee-‐break	  [FPCEUC	  –	  Edifícios	  1	  e	  2]	  

18h00	   Sessões	  de	  Comunicação	  B	  [FPCEUC	  –	  Edifícios	  1	  e	  2]	  

20h00	   Momento	  Musical	  e	  Porto	  de	  Honra	  [FPCEUC	  –	  Claustro	  do	  Edifício	  1]	  

12	  DE	  OUTUBRO	  –	  SEXTA-‐FEIRA 

09h00	   Sessões	  de	  Comunicação	  C	  [FPCEUC	  –	  Edifícios	  1	  e	  2] 

11h00	   Coffee-‐break	  [Auditório	  da	  Reitoria]	  

11h30	   Conferência	  [Auditório	  da	  Reitoria]	  
	   Coordenação:	  Maria	  Figueiredo	  –	  IPViseu	  

	   Reconceptualising	  educational	  provision	  in	  a	  time	  of	  change:	  
	   Micro	  solutions	  for	  macro	  challenges?	  
	   Joe	  O’Hara	  –	  Dublin	  City	  University	  |	  European	  Educational	  Research	  Association 

12h30	   Pausa	  para	  almoço 

14h00	   Mesa	  Redonda	  2	  [Auditório	  da	  Reitoria]	  
	   Políticas	  e	  flexibilização	  curricular	  
	   Coordenação:	  Cristina	  Coimbra	  Vieira	  –	  UCoimbra	  

	   Francisco	  Sousa	  (UAçores)	  |	  Leonor	  Torres	  (UMinho)	  |	  Carlos	  Pires	  (IPLisboa)	  

15h30	   Apresentação	  do	  Prémio	  SPCE/DeFacto	  Editores	  2016	  [Auditório	  da	  Reitoria]	  
	   Sofia	  Marques	  da	  Silva	  e	  Jorge	  Ramos	  do	  Ó	  

	   “Ser	  músico	  em	  Portugal:	  trajetórias	  do	  aprender	  a	  ser	  génio.	  
	   Finais	  do	  século	  XIX	  –	  inícios	  do	  século	  XX”,	  de	  Ana	  Luísa	  Fernandes	  Paz	  



16h00	   Mesa	  Redonda	  3	  [Auditório	  da	  Reitoria]	  
	   Culturas,	  inclusão	  e	  equidade	  
	   Coordenação:	  Luísa	  Branco	  –	  UBInterior	  

	   Tiago	  Neves	  (UPorto)	  |	  Teresa	  Pinto	  (CEMRI-‐UAberta)	  |	  Pedro	  Silva	  (IPLeiria)	  

17h30	   Coffee-‐break	  [FPCEUC	  –	  Edifícios	  1	  e	  2]	  

18h00	   Sessões	  de	  Comunicação	  D	  [FPCEUC	  –	  Edifícios	  1	  e	  2]	  

19h30	   Assembleia	  da	  SPCE	  [FPCEUC	  –	  Anfiteatro	  do	  Edifício	  1]	  

21h00	   Jantar	  [Tertúlia	  d’Eventos]	  –	  inscrição	  prévia	  e	  pagamento	  de	  20€	  por	  pessoa	  

13	  DE	  OUTUBRO	  –	  SÁBADO	  

09h00	   Sessões	  de	  Comunicação	  E	  [FPCEUC	  –	  Edifícios	  1	  e	  2]	  

11h00	   Coffee-‐break	  [FPCEUC	  –	  Claustro	  do	  Edifício	  1]	  

11h30	   Mesa	  Redonda	  4	  [FPCEUC	  –	  Anfiteatro	  do	  Edifício	  1]	  
	   Do	  local	  ao	  transnacional:	  redes	  e	  participação	  em	  investigação	  em	  educação	  
	   Coordenação:	  Ana	  Amélia	  Carvalho	  (UCoimbra) 

	   José	  Matias	  Alves	  (UCatólica)	  |	  Sara	  Araújo	  (IP	  Porto) 

12h30	   Conferência	  de	  Encerramento	  [FPCEUC	  –	  Anfiteatro	  do	  Edifício	  1]	  
	   Coordenação:	  Isabel	  Menezes	  (UPorto) 

	   Memória,	  identidade,	  direitos	  e	  cidadania 
	   Manuel	  Loff	  –	  Universidade	  do	  Porto 

13h30	   Sessão	  de	  Encerramento	  [FPCEUC	  –	  Anfiteatro	  do	  Edifício	  1] 
	   Anúncio	  do	  trabalho	  vencedor	  do	  Prémio	  SPCE/De	  Facto	  Editores	  2017 
	    



Sessões	  de	  Comunicação	  A	  

11	  DE	  OUTUBRO	  –	  QUINTA-‐FEIRA	  |	  das	  14h	  às	  15h30	  |	  FPCEUC	  –	  Edifício	  2 

SC	  A1	  –	  Educação	  Superior,	  Mobilidade	  Académica	  e	  Economia	  do	  Conhecimento 
11/10	  |	  14h	  |	  FPCEUC	  –	  Edifício	  2	  –	  Sala	  1.1	  |	  Coordenação:	  Isabel	  Moio 

262 Marlos	  Suenney	  de	  Mendonça	  
Noronha	  

METÓDOS	  ATIVOS	  DE	  APRENDIZAGEM	  NO	  ENSINO	  SUPERIOR:	  A	  
FORMAÇÃO	  DE	  FONOAUDIÓLOGOS	  EM	  SERGIPE,	  BRASIL.	  

337	   Marcelo	  Gaspar,	  Mónica	  Régio	  e	  
Margarida	  Morgado	  

PROJETO	  TRASNDISCIPLINAR	  DE	  DESENVOLVIMENTO	  DE	  
COMPETÊNCIAS:	  ALUNOS	  DE	  ENGENHARIA	  INDUSTRIAL	  

296	   Suely	  Gomes,	  Andrea	  Santos,	  Geisa	  
Muller,	  Filipe	  Reis,	  Frederico	  
Oliveira	  e	  Marizângela	  Morais	  

OS	  DESAFIOS	  E	  CAMINHOS	  PARA	  A	  IMPLANTAÇÃO	  DO	  PROGRAMA	  
NACIONAL	  DE	  CURSO	  DE	  BIBLIOTECONOMIA	  NA	  MODALIDADE	  EAD:	  
PERSPECTIVA	  DE	  COORDENADORES	  DE	  CURSOS	  DE	  UNIVERSIDADES	  
FEDERAIS	  PÚBLICAS	  BRASILEIRAS	  ADERENTES	  AO	  PROGRAMA	  

012	   Isabel	  Moio	   NOVAS	  POSSIBILIDADES	  DE	  CERTIFICAÇÃO	  NO	  ENSINO	  SUPERIOR:	  
PERCEÇÃO	  DE	  UM	  GRUPO	  DE	  DOCENTES	  DA	  UNIVERSIDADE	  DE	  
COIMBRA	  

SC	  A2	  –	  Educação,	  Memórias	  e	  Património	  
11/10	  |	  14h	  |	  FPCEUC	  –	  Edifício	  2	  –	  Sala	  1.4	  |	  Coordenação:	  Miguel	  Castro 

016	   Macioniro	  Celeste	  Filho	   A	  FLEXIBILIZAÇÃO	  CURRICULAR	  PROPOSTA	  PELA	  COMUNIDADE	  
ACADÊMICA	  DA	  UNIVERSIDADE	  DE	  SÃO	  PAULO	  EM	  1968	  

129	   Maria	  João	  Antunes,	  Teresa	  Medina	  
e	  João	  Caramelo	  

LUTAS	  DOS	  ESTUDANTES	  NA	  DITADURA	  E	  SUA	  INFLUÊNCIA	  NAS	  
TRANSFORMAÇÕES	  EDUCATIVAS	  APÓS	  O	  25	  DE	  ABRIL	  –	  O	  
MOVIMENTO	  ESTUDANTIL	  DO	  PORTO	  (1969-‐1974)	  

058	   Osíria	  Fernandes	  e	  Vânia	  Boschetti	   A	  IMIGRAÇÃO	  ITALIANA	  BRASILEIRA	  E	  O	  CONTEXTO	  DAS	  ESCOLAS	  
ÉTNICAS	  (1930	  –	  1950)	  

174 Miguel	  Castro	   CINEMA,	  EMIGRAÇÃO,	  MEMÓRIA	  E	  SENTIMENTO	  DE	  PERTENÇA	  

SC	  A3	  –	  Estudos	  Curriculares	  e	  Práticas	  Educativas	  
11/10	  |	  14h	  |	  FPCEUC	  –	  Edifício	  2	  –	  Sala	  1.5	  |	  Coordenação:	  Ana	  V.	  Rodrigues 

095 Elisabete	  Peixoto,	  Luís	  Pedro	  e	  Rui	  
Vieira	  

NARRATIVA	  TRANSMEDIA	  PARA	  O	  ENSINO	  DE	  GEOCIÊNCIAS	  

139	   Valentina	  Piacentini,	  Ana	  Raquel	  
Simões	  e	  Rui	  Marques	  Vieira	  

O	  PAPEL	  DA(S)	  LÍNGUA(S)	  NA	  EDUCAÇÃO	  EM	  CIÊNCIAS	  PARA	  
PROFESSORAS	  ENVOLVIDAS	  NUM	  PROJETO	  CLIL	  DO	  3.º	  CEB	  

097	   Vanessa	  Souza,	  Vitor	  Bonifácio	  e	  
Ana	  V.	  Rodrigues	  

O	  QUE	  ACONTECE	  NA	  SALA	  DE	  AULA	  ANTES	  DE	  UMA	  VISITA	  DE	  
ESTUDO?	  UMA	  ANÁLISE	  DA	  ETAPA	  PRÉ-‐VISITA	  SEGUNDO	  AS	  
PRÁTICAS	  DE	  PROFESSORES	  

105	   Ana	  V.	  Rodrigues	  e	  Diana	  Oliveira	   ATIVIDADES	  DE	  ENRIQUECIMENTO	  CURRICULAR	  –	  UM	  PROJETO	  
INTEGRADO	  DESENVOLVIDO	  PELO	  CIEC	  –	  ESCOLA	  CIÊNCIA	  VIVA	  DE	  
VILA	  NOVA	  DA	  BARQUINHA	  

SC	  A4	  –	  Identidades,	  Culturas	  e	  Globalização	  
11/10	  |	  14h	  |	  FPCEUC	  –	  Edifício	  2	  –	  Sala	  2.3	  |	  Coordenação:	  Maria	  Jorge	  Ferro 

131 Veronica	  Lima	  da	  Fonseca	  Almeida	   EDUCATION	  OF	  DEAF	  IN	  PORTUGAL:	  THE	  DEAF	  EDUCATOR	  AND	  THE	  
SENSE	  OF	  PEDAGOGICAL	  APPROACHES	  IN	  THE	  EDUCATION	  OF	  LGP	  

148	   Joaquim	  Melro	   DAR	  VOZ	  AO	  GESTO;	  DAR	  GESTO	  Á	  VOZ.	  FORMAR	  PROFESSORES	  DE	  
SURDOS	  EM	  CONTEXTO	  DE	  EDUCAÇÃO	  INCLUSIVA	  EM	  PORTUGAL	  	  

150	   Andreia	  Araújo	  e	  Maria	  Amélia	  
Costa	  Lopes	  

A	  IDENTIDADE	  DOCENTE	  E	  A	  DIVERSIDADE	  



297	   Rosymari	  Oliveira	   OS	  EFEITOS	  DO	  DISCURSO	  DO	  PROFESSOR	  NA	  CONSTRUÇÃO	  DAS	  
IDENTIDADES	  DOS	  ALUNOS	  

298	   Maria	  Jorge	  Ferro,	  Bianca	  Orrico	  
Serrão	  e	  Brian	  Teles	  Fonseca	  
Macedo	  

TODA	  A	  GENTE	  DESEJA	  CONTAR-‐SE	  E	  SENTIR-‐SE	  INTEGRA/O	  

SC	  A5	  –	  Infâncias	  e	  Diálogos	  Intergeracionais	  
11/10	  |	  14h	  |	  FPCEUC	  –	  Edifício	  2	  –	  Sala	  2.6	  |	  Coordenação:	  Cristina	  Azevedo	  Gomes 

098 Rita	  Campos	   DIÁLOGOS	  SOBRE	  EVOLUÇÃO	  E	  BIODIVERSIDADE	  COM	  CRIANÇAS	  
DO	  ENSINO	  PRÉ-‐ESCOLAR	  

132	   Elis	  Patrícia	  dos	  Passos	  Oliveira	  
Soares	  e	  Cristina	  Zukowsky-‐Tavares	  

O	  E	  –	  PORTFÓLIO	  NA	  EDUCAÇÃO	  INFANTIL	  

272	   Elis	  Regina	  Silva	   INFÂNCIA	  EM	  “OS	  CAVALINHOS	  DE	  PLATIPLANTO”:	  DIÁLOGOS	  
INTERGERACIONAIS	  

143	   Cristina	  Azevedo	  Gomes,	  Cristiana	  
Mendes,	  Dalila	  Rodrigues,	  Lia	  
Araújo	  e	  Maria	  Figueiredo	  

VIAS	  |	  VISEUINTERAGESTORIES:	  O	  PATRIMÓNIO	  COMO	  PRETEXTO	  E	  
CONTEXTO	  NO	  DESENVOLVIMENTO	  DE	  PRÁTICAS	  
INTEGERACIONAIS	  E	  DE	  INCLUSÃO	  SOCIAL	  

SC	  A6	  –	  Intervenção	  Social	  e	  Desenvolvimento	  Comunitário	  
11/10	  |	  14h	  |	  FPCEUC	  –	  Edifício	  2	  –	  Sala	  2.8	  |	  Coordenação:	  Ricardo	  Manuel	  Vieira 

114 Bravo	  Nico,	  Lurdes	  Pratas	  Nico,	  
Sampaio	  Vanessa,	  Daniela	  Lopes	  e	  
Patrícia	  Ramalho	  

APRENDER	  E	  PARTILHAR:	  A	  DIDÁTICA	  SOLIDÁRIA	  E	  SOCIALMENTE	  
RESPONSÁVEL	  DA	  UNIVERSIDADE	  POPULAR	  TÚLIO	  ESPANCA	  DA	  
UNIVERSIDADE	  DE	  ÉVORA	  

244	   Geisa	  Müller	  de	  Campos	  Ribeiro,	  
Suely	  Henrique	  Gomes,	  Andrea	  
Pereira	  dos	  Santos	  e	  Laura	  Vilela	  
Rodrigues	  Rezende	  

BIBLIO(CRI)ATIVA:	  BIBLIOTECA	  PARA	  CATADORES	  DE	  MATERIAIS	  
RECICLÁVEIS	  

317	   Ediméia	  Mello,	  Samantha	  Nery	  e	  
Rosângela	  Mendonça	  

HORTAS	  COMUNITÁRIAS	  EM	  ESPAÇOS	  URBANOS	  OCIOSOS	  

168	   Ricardo	  Manuel	  Vieira	  e	  Ana	  Maria	  
Vieira	  

VOLUNTARIADO,	  EXTENSÃO	  UNIVERSITÁRIA,	  MEDIAÇÃO	  E	  
INVESTIGAÇÃO	  (VEUMI)	  

SC	  A7	  –	  Políticas	  e	  Regulação	  da	  Educação	  
11/10	  |	  14h	  |	  FPCEUC	  –	  Edifício	  2	  –	  Sala	  3.4	  |	  Coordenação:	  Fátima	  Antunes 

280	   Miriam	  Fábia	  Alves	   PÚBLICO	  VERSUS	  PRIVADO	  NA	  GESTÃO	  DA	  ESCOLA	  PÚBLICA	  NO	  
ESTADO	  DE	  GOIÁS	  

161	   Erika	  Martins	   REDE	  DE	  EMPRESÁRIOS	  E	  A	  CONSTRUÇÃO	  DE	  UM	  PROJETO	  
HEGEMÔNICO	  PARA	  A	  EDUCAÇÃO	  LATINOAMERICANA	  

230	   Sérgio	  Feldemann	  de	  Quadros	   ALGUNS	  APONTAMENTOS	  SOBRE	  A	  RELAÇÃO	  DO	  
EMPRESARIADO	  COM	  A	  REFORMA	  DO	  ENSINO	  MÉDIO	  
BRASILEIRO	  

062 Fátima	  Antunes	  e	  Sofia	  Viseu	   A	  COBERTURA	  MEDIÁTICA	  SOBRE	  OS	  CONTRATOS	  DE	  
ASSOCIAÇÃO	  DE	  ESCOLAS:	  CONTRIBUTOS	  PARA	  O	  ESTUDO	  DO	  
DEBATE	  PÚBLICO	  SOBRE	  A	  GOVERNAÇÃO	  E	  PRIVATIZAÇÃO	  DA	  
EDUCAÇÃO	  

	  
	  
	  
	  
	  



SC	  A8	  –	  Temas	  Emergentes	  –	  Educação	  de	  Infância	  
11/10	  |	  14h	  |	  FPCEUC	  –	  Edifício	  2	  –	  Anfiteatro	  |	  Coordenação:	  Catarina	  Tomás 

320 Betania	  Jacob	  Stange	  Lopes,	  Keilyn	  
Stegmiller	  Paroschi	  Stegmiller	  
Paroschi	  e	  Eliane	  Ester	  Stegmiller	  
Paroschi	  

METODOLOGIA	  DA	  PROBLEMATIZAÇÃO	  PARA	  ORGANIZAÇÃO	  DO	  
ESPAÇO	  DE	  SALA	  DE	  AULA	  DE	  EDUCAÇÃO	  INFANTIL:	  ESTUDO	  DE	  
CASO	  

301	   Maria	  Gomes	  e	  Maria	  Vale	  Dias	   LITERACIA	  EMERGENTE:	  ESTUDO	  DE	  CONCEÇÕES	  E	  PRÁTICAS	  DE	  
PAIS	  E	  EDUCADORES	  DE	  CRIANÇAS	  EM	  IDADE	  PRÉ-‐ESCOLAR	  

321	   Betania	  Jacob	  Stange	  Lopes	  e	  Elen	  
Aleixo	  Barbosa	  

A	  METODOLOGIA	  DA	  PROBLEMATIZAÇÃO:	  UMA	  POSSIBILIDADE	  
INOVADORA	  NAS	  SÉRIES	  INICIAIS	  

007	   Catarina	  Tomás	  e	  Manuela	  Ferreira	   ONDE	  ESTÃO	  AS	  CRIANÇAS	  NA	  EDUCAÇÃO	  DE	  INFÂNCIA?	  ANÁLISE	  
DAS	  POLÍTICAS	  EDUCATIVAS	  E	  PRÁTICAS	  PEDAGÓGICAS	  DAS	  
EDUCADORAS	  

SC	  A9	  |	  11/10	  |	  14h	  |	  Auditório	  da	  Reitoria	  
P06	   –	   ORIENTAÇÕES	   CURRICULARES	   PARA	   A	   EDUCAÇÃO	   PRÉ-‐ESCOLAR:	   SIGNIFICADOS	   E	   DESAFIOS	  
PARA	  A	  GESTÃO	  CURRICULAR	  –	  Coordenação:	  Maria	  Figueiredo 
P06.1 Francisco	  Sousa	   CONCEÇÕES	  DE	  CURRÍCULO	  EM	  QUE	  ASSENTAM	  AS	  OCEPE:	  O	  

EXPLÍCITO	  E	  O	  IMPLÍCITO	  
P06.2	   Maria	  Figueiredo	   ORGANIZAÇÃO	  DO	  AMBIENTE	  EDUCATIVO	  COMO	  SUPORTE	  À	  

GESTÃO	  CURRICULAR:	  PERSPETIVAS	  E	  POSSIBILIDADES	  
P06.3	   Maria	  João	  Cardona	   AMBIGUIDADES	  DA	  AVALIAÇÃO	  NA	  EDUCAÇÃO	  DE	  INFÂNCIA:	  OS	  

CONTRIBUTOS	  DAS	  OCEPE	  PARA	  ULTRAPASSAR	  ESTAS	  
DIFICULDADES	  

P06.4	   Miguel	  Oliveira	   AS	  OCEPE	  E	  A	  TRANSIÇÃO	  PARA	  A	  ESCOLARIDADE	  OBRIGATÓRIA:	  
PERSPETIVAS	  SOBRE	  A	  ARTICULAÇÃO	  ENTRE	  ETAPAS	  EDUCATIVAS	  

Sessões	  de	  Comunicação	  B	  

11	  DE	  OUTUBRO	  –	  QUINTA-‐FEIRA	  |	  das	  18h	  às	  20h	  |	  FPCEUC	  –	  Edifícios	  1	  e	  2 

SC	  B1	  –	  Educação	  Superior,	  Mobilidade	  Académica	  e	  Economia	  do	  Conhecimento 
11/10	  |	  18h	  |	  FPCEUC	  –	  Edifício	  2	  –	  Sala	  1.1	  |	  Coordenação:	  Alfredo	  Bravo	  Marques	  Pinheiro 

055 Amélia	  Veiga	  e	  António	  Magalhães	   O	  RECONHECIMENTO	  ACADÉMICO	  DE	  QUALIFICAÇÕES	  ENTRE	  A	  
(DES)CONFIANÇA	  MÚTUA	  E	  A	  (DES)VALORIZAÇÃO	  DA	  EDUCAÇÃO	  
NA	  EUROPA	  

085	   Catarina	  Doutor	  e	  Natália	  Alves	   TRANSIÇÃO	  PARA	  O	  ENSINO	  SUPERIOR	  DOS	  ESTUDANTES	  DOS	  
PALOP:	  APRENDIZAGENS	  E	  FRAGILIDADES	  ACADÉMICAS	  

120	   Carla	  Fonseca	  e	  Ana	  José	   FATORES	  INFLUENCIADORES	  NO	  PROCESSO	  DE	  TRANSIÇÃO	  PARA	  O	  
ENSINO	  SUPERIOR	  

198	   Rubia	  Fonseca,	  Joaquim	  Escola,	  
Amâncio	  Carvalho	  e	  Armando	  
Loureiro	  

ESTUDO	  DO	  PERFIL	  UNIVERSITÁRIO	  NA	  DIMENSÃO	  INTEGRAL,	  
ENTRE	  UMA	  UNIVERSIDADE	  PORTUGUESA	  E	  BRASILEIRA	  

339	   Joana	  Bago,	  Amélia	  Veiga	  e	  António	  
Magalhães	  

OS	  “NOVOS	  PÚBLICOS”	  NO	  ENSINO	  SUPERIOR,	  EM	  PORTUGAL:	  
ANÁLISE	  DE	  UM	  CONCEITO,	  A	  PARTIR	  DA	  PERSPETIVA	  DAS	  
INSTITUIÇÕES	  DE	  ENSINO	  SUPERIOR	  

264	   Alfredo	  Bravo	  Marques	  Pinheiro,	  
Maria	  Deuceny	  Lopes	  Bravo	  
Pinheiro,	  Carlos	  Barreira,	  Piedade	  
Vaz	  Rebelo	  e	  António	  Gomes	  
Ferreira	  

TENDÊNCIAS	  E	  DESAFIOS	  DA	  DOCÊNCIA	  SUPERIOR,	  TÉCNICA	  E	  
TECNOLÓGICA	  



SC	  B2	  –	  Educação,	  Memórias	  e	  Património	  
11/10	  |	  18h	  |	  FPCEUC	  –	  Edifício	  2	  –	  Sala	  1.4	  |	  Coordenação:	  Virgílio	  Correia 

021 Tarina	  Lenk	  e	  Wilson	  Sandano	   O	  RESGATE	  DO	  PASSADO	  DO	  GINÁSIO	  DE	  SÃO	  ROQUE	  (SP):	  
MEMÓRIAS	  RELATADAS	  POR	  ESTUDANTES,	  PROFESSORES,	  E	  
DIRETOR.	  

215	   Céu	  Basto	  e	  Margarida	  Louro	  
Felgueiras	  

IMAGENS,	  MEMÓRIAS	  E	  REPRESENTAÇÕES	  DAS	  MENINAS	  
INSTITUCIONALIZADAS:	  PATRONATO	  DA	  SAGRADA	  FAMÍLIA,	  
PENAFIEL	  (1943-‐1999)	  

255	   Ariclê	  Vechia	  e	  António	  Ferreira	   MEMÓRIAS	  DE	  PROFESSORAS:	  DESVELANDO	  AS	  PRÁTICAS	  
EDUCATIVAS	  NO	  ENSINO	  PRIMÁRIO	  NO	  SUL	  DO	  BRASIL,	  1930-‐1950.	  

329	   Rooney	  Pinto	   A	  MEMÓRIA	  DA	  ESCOLA	  ENTRE	  A	  RECORDAÇÃO	  E	  O	  
ESQUECIMENTO	  NUMA	  PERSPECTIVA	  SÓCIO	  DINÂMICA	  

289	   Virgílio	  Correia	   IMAGINÁRIOS	  SOBRE	  A	  EDUCAÇÃO	  –	  UMA	  APROXIMAÇÃO	  PELA	  VIA	  
DA	  RECONSTRUÇÃO	  DE	  MEMÓRIAS	  DE	  PRÁTICAS	  DOCENTES	  
VIVENCIADAS	  E	  RECONSTRUÍDAS	  

SC	  B3	  –	  Educação,	  Saúde	  e	  Bem-‐estar	  
11/10	  |	  18h	  |	  FPCEUC	  –	  Edifício	  2	  –	  Sala	  1.5	  |	  Coordenação:	  Joaquim	  Melro 

067 Neilia	  Braga	  e	  Cristina	  Zukowsky-‐
Tavares	  

A	  CONTRIBUIÇÃO	  DA	  CULTURA	  DIGITAL	  EM	  PROCESSOS	  DE	  
EDUCAÇÃO	  E	  SAÚDE	  NA	  ESCOLA	  

186	   Ana	  Paula	  Caetano	  e	  Catarina	  Sobral	   MINDFULNESS	  E	  EDUCAÇÃO	  EMOCIONAL,	  NO	  ENSINO	  SUPERIOR	  
209	   Naura	  Syria	  Carapeto	  Ferreira	  e	  

Francisca	  Alexandre	  
FORMAÇÃO	  DE	  PROFESSORES:	  A	  RELEVÂNCIA	  DAS	  EMOÇÕES	  E	  OS	  
DESAFIOS	  DA	  EDUCAÇÃO	  EMOCIONAL	  

216	   Sofia	  Castanheira	  Pais,	  Isabel	  
Menezes	  e	  João	  Arriscado	  Nunes	  

DA	  DIVERSIDADE	  DE	  COMPORTAMENTOS	  EDUCATIVOS	  A	  UMA	  
CONSTELAÇÃO	  DE	  SINTOMAS	  BIOMÉDICOS:	  IMPLICAÇÕES	  DE	  
PROCESSOS	  MEDICALIZANTES	  PARA	  O	  BEM-‐ESTAR	  DE	  CRIANÇAS	  E	  
JOVENS	  

335	   Solange	  Castro	  Schorn	   EDUCAÇÃO	  SOCIOEMOCIONAL	  EM	  CONTEXTOS	  EDUCATIVOS	  
INSTITUCIONAIS	  

146	   Joaquim	  Melro	  e	  Maria	  Theotonio	   COMPREENDER	  O	  STRESS	  E	  A	  SÍNDROME	  DE	  BURNOUT	  EM	  
CONTEXTO	  ESCOLAR:	  A	  VOZ	  DOS	  PROFESSORES	  

SC	  B4	  –	  Estudos	  Curriculares	  e	  Práticas	  Educativas	  
11/10	  |	  18h	  |	  FPCEUC	  –	  Edifício	  2	  –	  Sala	  2.3	  |	  Coordenação:	  Suely	  Gomes 

029 Ana	  Cláudia	  Loureiro,	  Carolina	  Costa	  
Cavalcanti	  e	  Cristina	  Zukowsky-‐
Tavares	  

METODOLOGIAS	  ATIVAS	  E	  PROJETOS	  NA	  FORMAÇÃO	  DE	  
PROFESSORES	  

203	   Isolina	  Oliveira,	  Teresa	  Pessoa	  e	  Luís	  
Tinoca	  

CULTURA(S)	  DOCENTE(S)	  ONLINE:	  O	  QUE	  DIZ	  A	  INVESTIGAÇÃO?	  

234	   Andreia	  Conceição,	  Maria	  Socorro	  
de	  Siqueira	  Moura,	  Patrícia	  
Veríssimo,	  Piedade	  Vaz	  Rebelo	  e	  
Teresa	  Pessôa	  

O	  PORTEFÓLIO	  COMO	  ESTRATÉGIA	  DE	  ENSINO-‐APRENDIZAGEM	  NO	  
ENSINO	  SUPERIOR	  

306	   Cristina	  Azevedo	  Gomes,	  Isabel	  
Abrantes,	  Anabela	  Novais,	  Maria	  
João	  Silva,	  Leonor	  Dias	  e	  Dinis	  
Saraiva	  

O	  PROJETO	  ECO-‐SENSORS4HEALTH:	  EXPLORANDO	  A	  INTEGRAÇÃO	  
SIGNIFICATIVA	  DAS	  TIC	  NAS	  PRÁTICAS	  LETIVAS	  DA	  FORMAÇÃO	  
INICIAL	  DE	  PROFESSORES	  

315	   Suely	  Gomes,	  Geisa	  Muller,	  Filipe	  
Reis,	  Frederico	  Oliveira	  e	  Andrea	  
Santos	  

ISSO	  É	  PLÁGIO?	  DÊ	  SEU	  VEREDITO:	  A	  COMPETÊNCIA	  DE	  
PROFESSORES	  DE	  ENSINO	  BÁSICO	  E	  FUNDAMENTAL	  EM	  
IDENTIFICAR	  E	  CORRIGIR	  SITUAÇÕES	  DE	  PLÁGIO	  

	  



SC	  B5	  –	  Equidade,	  Inclusão	  e	  Justiça	  Social	  
11/10	  |	  18h	  |	  FPCEUC	  –	  Edifício	  2	  –	  Sala	  2.6	  |	  Coordenação:	  Adilene	  Quaresma 

006 Carla	  Daniela	  Pereira	  Ferreira	  e	  
Ariana	  Cosme	  

O	  PAPEL	  DO/A	  PROFESSOR/A	  NA	  INCLUSÃO	  DE	  CRIANÇAS	  E	  JOVENS	  
EM	  ACOLHIMENTO	  RESIDENCIAL	  

043	   Ana	  Milheiro	  Silva,	  Sofia	  Marques	  
da	  Silva	  e	  Tânia	  Gouveia	  

JOVENS	  E	  CONSTRUÇÃO	  DE	  PERCURSOS	  EDUCATIVOS	  EM	  REGIÕES	  
DE	  FRONTEIRA	  DE	  PORTUGAL	  CONTINENTAL:	  PENSAR	  O	  PAPEL	  DA	  
ESCOLA	  A	  PARTIR	  DO	  CONCEITO	  DE	  RESILIÊNCIA	  

046	   Daniela	  Silva	  e	  Sofia	  Marques	  da	  
Silva	  

PREOCUPAÇÕES	  INTERCULTURAIS	  EM	  PROJETOS	  EDUCATIVOS	  DE	  
ESCOLAS	  DA	  ÁREA	  METROPOLITANA	  DO	  PORTO	  

184	   Maria	  Teresa	  Santos	   O	  PLANEAMENTO	  CENTRADO	  NA	  PESSOA	  NA	  AUTODETERMINAÇÃO	  
E	  CIDADANIA	  DE	  PESSOAS	  COM	  DIFICULDADES	  INTELECTUAIS	  

205	   Davys	  Enrique	  Moreno,	  Maria	  João	  
Silva	  e	  Carlos	  Manuel	  Oliveira	  

DESBRAVANDO	  AS	  PROBLEMÁTICAS	  DE	  INSERÇÃO	  SOCIAL	  NO	  
PERÍODO	  PÓS-‐GUERRA	  CIVIL	  ANGOLANO:	  O	  QUE	  FAZER?	  

261	   Pedro	  Campolina	  e	  Adilene	  
Quaresma	  

ACESSO,	  PERMANÊNCIA	  E	  PROCESSO	  EDUCATIVO	  DE	  ALUNOS	  NA	  
EDUCAÇÃO	  FORMAL	  DE	  UMA	  OCUPAÇÃO	  URBANA	  NO	  BRASIL	  

SC	  B6	  –	  Género,	  Sexualidades	  e	  Interdisciplinaridade	  
11/10	  |	  18h	  |	  FPCEUC	  –	  Edifício	  2	  –	  Sala	  3.1	  |	  Coordenação:	  Marcelo	  Magalhães 

106 Cinthia	  Torres	  Toledo	   MASCULINIDADES	  E	  DESEMPENHO	  ESCOLAR:	  AS	  RELAÇÕES	  
ENTRE	  PARES	  

195	   Eduarda	  Ferreira	  e	  Maria	  João	  Silva	   GÉNERO	  E	  TIC:	  REPRESENTAÇÕES	  E	  PRÁTICAS	  DE	  DOCENTES	  DE	  
TIC	  

288	   Flávia	  Pereira,	  Lúcia	  Afonso	  e	  Cláudio	  
Magalhães	  

EDUCAÇÃO	  PARA	  A	  CIDADANIA:	  UMA	  EXPERIÊNCIA	  DE	  
INTEGRAÇÃO	  ENTRE	  A	  TRADIÇÃO	  CULTURAL	  E	  O	  USO	  DE	  TICS	  

291	   Marinês	  Juliana	  Martins	   IMAGEM,	  DISCURSO	  E	  PODER:	  A	  INFLUÊNCIA	  DO	  CINEMA	  NA	  
FORMAÇÃO	  DA	  IDENTIDADE	  SOCIOCULTURAL	  DO	  ALUNO	  DAS	  
SÉRIES	  INICIAIS	  DO	  ENSINO	  FUNDAMENTAL.	  

295	   Marcelo	  Magalhães	   (DES)CONSTRUIR	  A	  IGUALDADE	  DE	  GÉNERO	  –	  HISTÓRIA,	  
GÉNERO	  E	  CIDADANIA	  

SC	  B7	  –	  Identidades,	  Culturas	  e	  Globalização	  
11/10	  |	  18h	  |	  FPCEUC	  –	  Edifício	  2	  –	  Sala	  3.4	  |	  Coordenação:	  Anne	  Schippling 

027 Bárbara	  Ramalho	  e	  Lúcia	  Leite	   UNIVERSALISMO	  ESCOLAR	  E	  DIVERSIDADE:	  A	  INADEQUADA	  
DESTERRITORIALIZAÇÃO	  DA	  EDUCAÇÃO	  

125	   Ângela	  Espinha	  e	  Maria	  Helena	  Araújo	  
e	  Sá	  

“SCRIVETEMI,	  NON	  VEDO	  L'ORA	  DI	  CONOSCERVI	  ;)”:	  AS	  MARCAS	  
DO	  (RE)CONHECIMENTO	  DO	  OUTRO	  NA	  CO	  CONSTRUÇÃO	  DAS	  
IDENTIDADES	  COMO	  IMPULSIONADORAS	  DO	  DIÁLOGO	  
INTERCULTURAL	  

194	   Keilyn	  Stegmiller	  Paroschi	  e	  Betania	  
Jacob	  Stange	  Lopes	  

ANÁLISE	  DA	  ACULTURAÇÃO	  DE	  ALUNOS	  TRANSCULTURAIS	  EM	  
AMBIENTE	  ESCOLAR	  E	  PROPOSTAS	  DE	  ATUAÇÃO	  NA	  ESCOLA	  

221	   Maria	  Manuela	  Guilherme	   COLABORAÇÃO	  EPISTEMOLÓGICA	  TRANSNACIONAL	  SUL-‐NORTE	  
E	  RESPONSABILIDADE	  INTERCULTURAL	  

130	   Anne	  Schippling	   “WE	  ALL	  LIKE	  HAVE	  DIFFERENT	  BACKROUNDS”:	  CONSTRUÇÕES	  
DE	  ‘SER	  INTERNACIONAL’	  EM	  COLÉGIOS	  INTERNACIONAIS	  NA	  
GRANDE	  LISBOA	  

SC	  B8	  –	  Intervenção	  Social	  e	  Desenvolvimento	  Comunitário	  
11/10	  |	  18h	  |	  FPCEUC	  –	  Edifício	  1	  –	  Sala	  4.2	  |	  Coordenação:	  Bravo	  Nico 

093 Beatriz	  Souza	  e	  Cristina	  Tavares	   EDUCAÇÃO	  EM	  SAÚDE	  PARA	  CRIANÇAS	  EM	  CONTEXTO	  DE	  
VULNERABILIDADE	  SOCIAL	  

141	   Ana	  Teixeira,	  Maria	  José	  Magalhães	  e	  
Pedro	  Ferreira	  

GÉNERO	  E	  CIDADANIA:	  CONFIGURAÇÕES	  DA	  INTERVENÇÃO	  
SOCIOEDUCATIVA	  DAS	  ORGANIZAÇÕES	  DA	  SOCIEDADE	  CIVIL	  



193	   Maria	  Conceição	  Antunes	  e	  Carina	  Silva	   INTERVENÇÃO	  SOCIAL:	  DO	  ASSISTENCIALISMO	  À	  EMANCIPAÇÃO	  
342	   Maria	  do	  Rosário	  Pinheiro,	  Ana	  Maia	  e	  

Maria	  Amélia	  Reis	  
A	  VERSÃO	  REDUZIDA	  DO	  INVENTÁRIO	  DE	  PREOCUPAÇÕES	  
INTERCULTURAIS:	  UMA	  FERRAMENTA	  ÚTIL	  PARA	  A	  EDUCAÇÃO	  
INTERCULTURAL	  

118	   Lurdes	  Pratas	  Nico,	  Bravo	  Nico,	  
Vanessa	  Sampaio,	  Daniela	  Lopes,	  
Patrícia	  Ramalho,	  Maria	  Pencas	  e	  Flávio	  
Lino	  

ESCOLA	  COMUNITÁRIA	  DE	  SÃO	  MIGUEL	  DE	  MACHEDE:	  
EDUCAÇÃO,	  DESENVOLVIMENTO	  LOCAL	  E	  COESÃO	  SOCIAL	  

SC	  B9	  –	  Juventudes	  e	  Transições	  
11/10	  |	  18h	  |	  FPCEUC	  –	  Edifício	  1	  –	  Sala	  4.5	  |	  Coordenação:	  Carlos	  Reis 

035 Helena	  Isabel	  Pinto	  Santos	  e	  Florbela	  
Samagaio	  

STORIES	  OF	  RESILIENCY	  IN	  YOUTH	  

187	   Andrea	  Santos	  e	  Benjamim	  Vilela	   O	  LUGAR	  DAS	  PRÁTICAS	  DE	  LEITURA	  DO	  JOVEM	  NA	  
METRÓPOLE:	  UMA	  ANÁLISE	  A	  PARTIR	  DOS	  RESULTADOS	  DA	  
PESQUISA	  “RETRATOS	  DA	  LEITURA	  NO	  BRASIL	  –	  2016	  

210	   Adalberto	  Ribeiro	  e	  Natália	  Alves	   JUVENTUDES	  UNIVERSITÁRIAS	  NA	  AMAZÔNIA:	  
PROLONGAMENTO	  E	  HIBRIDIZAÇÃO	  CULTURAL	  

277	   Miriam	  Fábia	  Alves	   NARRATIVAS	  DE	  JOVENS	  DAS	  ESCOLAS	  PÚBLICAS	  DE	  GOIÁS	  
ACERCA	  DA	  EDUCAÇÃO	  E	  VIOLÊNCIA	  

206	   António	  Castro	  Fonseca,	  Carlos	  Reis,	  
Dores	  Formosinho,	  Maria	  José	  Flores	  
Tena	  e	  Marta	  Oliveira	  

IMPACT	  OF	  EARLY	  GRADE	  RETENTION	  IN	  YOUNG	  ADULT	  LIVES	  

SC	  B10	  –	  Políticas	  e	  Regulação	  da	  Educação	  
11/10	  |	  18h	  |	  FPCEUC	  –	  Edifício	  1	  –	  Sala	  5.4	  |	  Coordenação:	  Maria	  Deuceny	  Bravo	  Pinheiro 

149 Regina	  Tereza	  Cestari	  de	  Oliveira	   MECANISMOS	  DE	  COOPERAÇÃO	  ENTRE	  ESFERAS	  
GOVERNAMENTAIS:	  TRADUÇÕES	  NO	  PLANEJAMENTO	  
EDUCACIONAL	  DE	  MUNICÍPIOS	  SUL-‐MATO-‐GROSSENSES	  (2011-‐
2014)	  

160	   Ângela	  Gomes	   O	  PAPEL	  DE	  PORTUGAL	  NAS	  POLÍTICAS	  DE	  EDUCAÇÃO	  PARA	  A	  
COOPERAÇÃO	  E	  DESENVOLVIMENTO	  EM	  SITUAÇÕES	  DE	  
EMERGÊNCIA.	  

162	   Darliane	  Amaral	   A	  CRISE	  (IN)	  VISÍVEL	  DA	  ESCOLA:	  AFIRMAÇÃO	  OU	  RUPTURA	  DO	  
MODELO	  ESCOLAR	  CONTEMPORÂNEO?	  

260	   Ana	  Patrícia	  Almeida	   REGULAÇÃO	  DAS	  POLÍTICAS	  DE	  CONSTRUÇÕES	  ESCOLARES	  EM	  
PORTUGAL:	  O	  CASO	  DAS	  ESCOLAS	  DE	  ÁREA-‐ABERTA	  

286	   Maria	  Deuceny	  Lopes	  Bravo	  
Pinheiro,	  Alfredo	  Bravo	  Marques	  
Pinheiro	  e	  António	  Gomes	  Ferreira	  

APRENDIZADOS	  LOCAIS	  DE	  EDUCAÇÃO	  INTEGRAL:	  A	  EXPERIÊNCIA	  
DA	  ESCOLA	  VIVA	  EM	  CACHOEIRO	  DE	  ITAPEMIRIM,	  ES,	  BRASIL.	  

SC	  B11	  |	  11/10	  |	  18h	  |	  FPCEUC	  –	  Edifício	  1	  –	  Sala	  4.8	  
P02	  –	  LOCAIS	  EDUCADORES:	  PRÁTICAS,	  VOZES	  E	  PERCURSOS	  DE	  EDUCAÇÃO	  INCLUSIVA	  –	  
Coordenação:	  Fátima	  Antunes	  

P02.1	   Armando	  Loureiro,	  Isabel	  Costa,	  
Marta	  Rodrigues	  e	  Virgínio	  Sá	  

EDUCAÇÃO	  INCLUSIVA:	  AS	  PRÁTICAS	  DE	  AGRUPAMENTO	  DE	  
ALUNOS	  EM	  PERCURSOS	  DE	  (DES)AFETAÇÃO	  ESCOLAR	  

P02.2	   Carlos	  Gomes,	  Júlia	  Rodrigues	  e	  
Manuel	  António	  Silva	  

APOIO	  TUTORIAL:	  PESQUISA	  EMPÍRICA	  E	  ANÁLISE	  DE	  
RESULTADOS	  DE	  INVESTIGAÇÃO	  

P02.3	   Fátima	  Antunes,	  Joana	  Lúcio	  e	  Júlia	  
Rodrigues	  	  

INCLUSÃO	  E	  DIREITO	  À	  EDUCAÇÃO:	  PRÁTICAS	  SOCIOEDUCATIVAS	  
ORIENTADAS	  PARA	  A	  SUPERAÇÃO	  DO	  INSUCESSO	  E	  ABANDONO	  
ESCOLAR,	  NA	  PERSPETIVA	  DOS	  ATORES	  



P02.4	   Fátima	  Lampreia-‐Carvalho	  e	  
Rosanna	  Barros	  

PRÁTICAS	  SOCIOEDUCATIVAS	  INCLUSIVAS	  NUMA	  REGIÃO	  DE	  
PORTUGAL.	  REFLEXÕES	  A	  PARTIR	  DAS	  PERSPETIVAS	  DE	  ATORES	  
RELEVANTES	  RECOLHIDAS	  NO	  ÂMBITO	  DO	  PROJETO	  EDUPLACES	  

P02.5	   Raquel	  Rodrigues	  Monteiro	  e	  Tiago	  
Neves	  

INCLUSÃO	  E	  SUCESSO	  ESCOLAR:	  O	  PAPEL	  DA	  EQUIPA	  TÉCNICA	  DE	  
UM	  PROJETO	  DE	  INTERVENÇÃO	  SOCIOCOMUNITÁRIA	  

SC	  B12	  |	  11/10	  |	  18h	  |	  FPCEUC	  –	  Edifício	  2	  –	  Anfiteatro	  
P10	  –	  EDUCAÇÃO	  CRIATIVA:	  DA	  REVISÃO	  DA	  LITERATURA	  ACERCA	  DA	  PROMOÇÃO	  DA	  CRIATIVIDADE	  
A	  EXPERIÊNCIAS	  DE	  APRENDIZAGEM	  PELA	  ARTE	  OU	  COM	  BASE	  EM	  JOGO	  –	  Coordenação:	  Ana	  Cristina	  
Almeida	  

P10.1	   Cristina	  Costa-‐Lobo,	  Tania	  Stoltz,	  
Filipa	  Monteiro,	  Alexandra	  Ribeiro,	  
Miguel	  Magalhães,	  Filomena	  Ponte	  
e	  Jessica	  Cabrera	  

ENVOLVENTES	  EDUCACIONAIS	  CRIATIVOS	  E	  PROMOÇÃO	  DO	  
TALENTO	  NA	  JUVENTUDE:	  IMPLICAÇÕES	  SOCIETAIS.	  

P10.2	   Filomena	  Ponte	   EDUCAR	  PELA	  ARTE:	  DO	  CONTO	  FALADO	  AO	  RECONTO	  PINTADO	  
P10.3	   Ana	  Cristina	  Almeida,	  André	  

Sousinha,	  Gonçalo	  Guiné	  e	  Pedro	  
Casaleiro	  

O	  PAPEL	  ADAPTATIVO	  DO	  TALENTO	  E	  USO	  DA	  IMAGINAÇÃO	  POR	  
FACILITADORES	  NÃO	  FORMAIS	  DA	  APRENDIZAGEM	  COM	  BASE	  
NUM	  JOGO	  DE	  INTERPRETAÇÃO	  DE	  PERSONAGENS	  

P10.4	   André	  Sousinha,	  Gonçalo	  Guiné,	  
Pedro	  Casaleiro	  e	  Ana	  Cristina	  
Almeida	  

(IN)FLUXOS	  CRIATIVOS	  DO	  JOGO	  DnD	  EM	  CONTEXTO	  ESCOLAR	  

Sessões	  de	  Comunicação	  C	  

12	  DE	  OUTUBRO	  –	  SEXTA-‐FEIRA	  |	  das	  09h	  às	  11h	  |	  FPCEUC	  –	  Edifícios	  1	  e	  2 

SC	  C1	  –	  Avaliação,	  Prestação	  de	  Contas	  e	  Responsabilização	  em	  Educação	  
12/10	  |	  9h	  |	  FPCEUC	  –	  Edifício	  2	  –	  Sala	  1.1	  |	  Coordenação:	  Graça	  Bidarra 

135 Cristina	  Martins	  e	  António	  
Guerreiro	  

AVALIÇÃO	  E	  COMUNICAÇÃO:	  CONVERGÊNCIA	  OU	  
DISTANCIAMENTO	  ENTRE	  PERCEÇÕES	  E	  PRÁTICAS	  

154	   Catarina	  Amorim,	  Maria	  da	  Graça	  
Bidarra	  e	  Carlos	  Barreira	  

PRÁTICAS	  DE	  AUTOAVALIAÇÃO	  DAS	  ESCOLAS	  DE	  ENSINO	  ARTÍSTICO	  

249	   Andreia	  Dias	  e	  Preciosa	  Fernandes	   AUTOAVALIAÇÃO	  ESCOLAR	  E	  ASSESSORIA	  EXTERNA	  -‐	  UMA	  
REFLEXÃO	  A	  PARTIR	  DE	  UMA	  EXPERIÊNCIA	  VIVIDA	  

181	   Pascoal	  Albuquerque,	  António	  
Gomes	  Ferreira	  e	  Carlos	  Barreira	  

ANÁLISE	  DOS	  RELATÓRIOS	  DA	  AVALIAÇÃO	  EXTERNA	  E	  DOS	  
CONTRADITÓRIOS	  DE	  7	  ESCOLAS	  NÃO	  AGRUPADAS	  OU	  
AGRUPAMENTOS	  DE	  ESCOLAS	  DA	  REGIÃO	  CENTRO	  DE	  PORTUGAL	  

251	   Rui	  Lourenço-‐Gil,	  Ilídia	  Cabral	  e	  José	  
Matias	  Alves	  

AUTONOMIA	  DA	  ESCOLA	  E	  ESTRUTURAS	  ORGANIZACIONAIS:	  ENTRE	  
AS	  PRESCRIÇÕES	  E	  AS	  MARGENS	  DE	  LIBERDADE	  

227	   Carlos	  Barreira,	  Graça	  Bidarra,	  
Piedade	  Rebelo	  e	  Valentim	  Alferes	  

AVALIAÇÃO	  EXTERNA	  DE	  ESCOLAS	  EM	  PORTUGAL:	  QUADRO	  DE	  
REFERÊNCIA,	  TENDÊNCIAS,	  IMPACTO	  E	  EFEITOS	  

SC	  C2	  –	  Cidadanias,	  Participação	  Cívica	  e	  Política	  
12/10	  |	  9h	  |	  FPCEUC	  –	  Edifício	  2	  –	  Sala	  1.5	  |	  Coordenação:	  Luciana	  Santos	  Lenoir 

080 Ana	  Neves,	  Ana	  Seixas	  e	  Bruno	  de	  
Sousa	  

EVOLUÇÃO	  POLÍTICA	  DA	  EDUCAÇÃO	  PARA	  A	  CIDADANIA	  A	  NÍVEL	  
SUPRANACIONAL	  E	  NACIONAL:	  UMA	  ANÁLISE	  DOCUMENTAL	  

269	   Teresa	  Martins,	  Isabel	  Menezes,	  
Isabel	  Dias	  e	  João	  Arriscado	  Nunes	  

PARTICIPAÇÃO	  SOCIAL,	  CÍVICA	  E	  POLÍTICA	  E	  APRENDIZAGEM	  AO	  
LONGO	  DA	  VIDA	  

287	   Dalila	  P.	  Coelho,	  João	  Caramelo	  e	  
Isabel	  Menezes	  

EXPERIÊNCIAS	  EM	  EDUCAÇÃO	  PARA	  O	  DESENVOLVIMENTO	  E	  
CIDADANIA	  GLOBAL	  EM	  PORTUGAL:	  UM	  OLHAR	  A	  PARTIR	  DA	  
PARTICIPAÇÃO	  CÍVICA	  E	  POLÍTICA	  



290	   Marinês	  Juliana	  Martins	  e	  
Hosângela	  Soares	  de	  Oliveira	  e	  
Nogueira	  

RETRATO	  FALADO:	  EDUCAÇÃO	  ESTÉTICA	  NA	  CONSTRUÇÃO	  DA	  
IDENTIDADE	  SOCIAL	  E	  CULTURAL	  DO	  ALUNO	  

265	   Luciana	  Santos	  Lenoir,	  Silvana	  
Mendes	  Cordeiro	  e	  Lucia	  Helena	  
Silva	  Martins	  

CONJUNTURA	  HISTÓRICA	  E	  SOCIOPOLÍTICA	  DA	  EDUCAÇÃO	  EM	  
DIREITOS	  HUMANOS	  NO	  ENSINO	  SUPERIOR	  DO	  BRASIL	  

SC	  C3	  –	  Descentralização	  da	  Educação	  e	  Gestão	  Escolar	  
12/10	  |	  9h	  |	  FPCEUC	  –	  Edifício	  2	  –	  Sala	  2.3	  |	  Coordenação:	  Vera	  Lúcia	  Fernandes	  de	  Almeida	  

233	   José	  Zacarias	   CENTRALIZAÇÃO	  DA	  ADMINISTRAÇÃO	  EDUCATIVA	  EM	  ANGOLA	  E	  
INSUCESSO	  ESCOLAR:	  QUE	  RELAÇÃO?	  

247	   Bianca	  Moraes	  e	  Elisabete	  Ferreira	   A	  AUTONOMIA	  ESCOLAR	  EM	  PORTUGAL	  ENTRE	  O	  PIONEIRISMO	  E	  O	  
ANTAGONISMO	  

334	   José	  Carlos	  Gouveia	  e	  Paula	  Romão	   A	  INTERVENÇÃO	  DO	  MUNICÍPIO	  NA	  EDUCAÇÃO	  
092	   Vera	  Lúcia	  Fernandes	  de	  Almeida	   A	  HUMANIZAÇÃO	  NAS	  ORGANIZAÇÕES	  EDUCATIVAS	  COM	  FOCO	  NA	  

COMUNICAÇÃO	  NÃO	  VIOLENTA	  

SC	  C4	  –	  Educação	  de	  Adultos,	  Formação	  e	  Trabalho	  
12/10	  |	  9h	  |	  FPCEUC	  –	  Edifício	  2	  –	  Sala	  2.6	  |	  Coordenação:	  Mariana	  Gaio	  Alves	  

023	   Haroldo	  de	  Bentes	  e	  Natalina	  Nunes	   EJA	  (PROEJA):	  PERSPECTIVAS	  DE	  APRENDIZAGENS	  ENTRE	  SONHOS	  E	  
LUTAS	  

091	   Marília	  Beatriz	  Ferreira	  
Abdulmassih,	  Lorena	  Sousa	  
Carvalho	  e	  Gláucia	  Signorelli	  

EDUCAÇÃO	  DE	  JOVENS	  E	  ADULTOS:	  CÓDIGOS	  CULTURAIS	  E	  
PROCESSOS	  FORMATIVOS	  

240	   Ana	  Bela	  Ribeiro,	  Mariana	  
Rodrigues	  e	  Tiago	  Neves	  

POLÍTICAS	  DE	  APRENDIZAGEM	  AO	  LONGO	  DA	  VIDA	  E	  A	  SITUAÇÃO	  
DE	  JOVENS	  ADULTOS:	  VISÕES	  DE	  EXPERTS	  DA	  REGIÃO	  DO	  VALE	  DO	  
AVE	  

323	   Tatiana	  Paiva	   FORMAÇÃO	  DE	  PROFESSORES	  DA	  EDUCAÇÃO	  DE	  JOVENS	  E	  
ADULTOS	  NO	  BRASIL:	  ESPECIFICIDADES	  E	  DESAFIOS	  

047	   Mariana	  Gaio	  Alves	   A	  EDUCAÇÃO	  AO	  LONGO	  DA	  VIDA	  É	  UM	  DIREITO	  OU	  UM	  DEVER?	  
PERSPETIVAS	  DE	  ADULTOS	  ESCOLARIZADOS	  

SC	  C5	  –	  Educação	  Superior,	  Mobilidade	  Académica	  e	  Economia	  do	  Conhecimento	  
12/10	  |	  9h	  |	  FPCEUC	  –	  Edifício	  2	  –	  Sala	  3.1	  |	  Coordenação:	  Olga	  Magano	  

066	   Cristina	  Zukowsky-‐Tavares,	  Marcos	  
Masetto,	  Cecília	  Gaeta	  e	  Marciléia	  
Egídio	  

PRINCIPAIS	  CONCEPÇÕES	  E	  MANIFESTAÇÕES	  DA	  INOVAÇÃO	  NO	  
ENSINO	  SUPERIOR	  BRASILEIRO	  NOS	  ÚLTIMOS	  DEZ	  ANOS	  

101	   Rovênia	  Amorim	  Borges,	  Almerindo	  
Janela	  Afonso	  e	  José	  Vieira	  de	  Sousa	  

WORLD-‐CLASS	  UNIVERSITIES?	  A	  DIMENSÃO	  SOCIAL	  NA	  
MOBILIDADE	  INTERNACIONAL	  DE	  ESTUDANTES	  

188	   Teresa	  Carvalho	  e	  Sara	  Diogo	   POLÍTICAS	  DE	  CIÊNCIA	  E	  INOVAÇÃO	  NO	  QUADRO	  DA	  SOCIEDADE	  
DO	  CONHECIMENTO:	  EFEITOS	  NO	  EMPREGO	  CIENTÍFICO	  

325	   Maria	  do	  Céu	  Ribeiro	  e	  Luís	  
Castanheira	  

MOBILIDADE	  ACADÉMICA	  EM	  INSTITUIÇÕES	  DE	  ENSINO	  SUPERIOR:	  
O	  CASO	  DO	  INSTITUTO	  POLITÉCNICO	  DE	  BRAGANÇA	  

252	   Olga	  Magano,	  Pedro	  Abrantes,	  
Maria	  Rosário	  Ramos,	  Bárbara	  
Backstrom,	  Cláudia	  Neves,	  Susana	  
Henriques,	  Marc	  Jacquinet,	  Isabel	  
Falé	  e	  Ana	  Paula	  Silva	  

O	  CONTRIBUTO	  DO	  ENSINO	  A	  DISTÂNCIA	  ONLINE	  PARA	  A	  
MOBILIDADE	  ACADÉMICA	  E	  SOCIAL:	  O	  CASO	  DOS	  DIPLOMADOS	  DA	  
UNIVERSIDADE	  ABERTA	  

	  



SC	  C6	  –	  Educação,	  Desenvolvimento	  e	  Sustentabilidade	  
12/10	  |	  9h	  |	  FPCEUC	  –	  Edifício	  2	  –	  Sala	  3.4	  |	  Coordenação:	  Rita	  Campos 

057 Regina	  Perrotta,	  Adriano	  Pereira,	  
Alana	  Oliveira	  e	  Samuel	  Del	  Chiaro	  

O	  RESGATE	  DO	  CACAU	  CABRUCA	  DO	  SUL	  DA	  BAHIA	  

082	   Cristina	  Medeiros	  Ferraz,	  Isabel	  
Cabrita	  Condessa	  e	  Josélia	  Mafalda	  
Ribeiro	  da	  Fonseca	  

DELINEAR	  AÇÕES	  EDUCATIVAS	  SUSTENTÁVEIS	  E	  INTEGRADORAS	  EM	  
CIDADANIA	  E	  EXPRESSÕES:	  UMA	  PROPOSTA	  EM	  CONTEXTO	  DE	  
ESTÁGIO	  

086	   Sílvia	  Raquel	  Pereira	   OS	  DIREITOS	  HUMANOS	  COMO	  GUIÃO	  EDUCATIVO	  
EMANCIPATÓRIO:	  DO	  DESENVOLVIMENTO	  CÍVICO	  ENTRE	  
FRONTEIRAS	  AO	  DESENVOLVIMENTO	  CÍVICO	  PLANETÁRIO	  

102	   J.	  Paulo	  Davim,	  Ana	  Maria	  Seixas	  e	  
António	  Gomes	  Ferreira	  

UM	  ESTUDO	  SOBRE	  “IDEIAS”	  PARA	  MELHORAR	  A	  
SUSTENTABILIDADE	  NA	  UNIVERSIDADE:	  A	  PERSPETIVA	  DOS	  
ESTUDANTES	  

126	   Sílvia	  Cunha	   OS	  PROGRAMAS	  DE	  MEDIAÇÃO	  ENQUANTO	  ESTRATÉGIA	  PARA	  
PROMOÇÃO	  DE	  UMA	  EDUCAÇÃO	  DE	  QUALIDADE	  

031	   Rita	  Campos,	  Luciana	  Araújo	  
Montenegro,	  Ana	  Carla	  Iório	  
Petrovich	  e	  Magnólia	  Araújo	  

ABORDANDO	  A	  SUSTENTABILIDADE,	  A	  ECONOMIA	  DOMÉSTICA	  E	  OS	  
PROBLEMAS	  DA	  ÁGUA	  COM	  PRODUTOS	  DE	  LIMPEZA	  

SC	  C7	  –	  Educação,	  Memórias	  e	  Património	  
12/10	  |	  9h	  |	  FPCEUC	  –	  Edifício	  1	  –	  Sala	  4.1	  |	  Coordenação:	  Matheus	  da	  Cruz	  e	  Zica 

039 Amélia	  de	  Jesus	  Marchão	  e	  Helder	  
Henriques	  

A	  EDUCAÇÃO	  PRÉ-‐ESCOLAR	  EM	  PORTUGAL	  –	  UMA	  LEITURA	  A	  
PARTIR	  DO	  PERIÓDICO	  “ESCOLA	  DEMOCRÁTICA”	  (1975-‐1989)	  

061	   Suzana	  Lopes	  de	  Albuquerque	  e	  
Dayanna	  Pereira	  dos	  Santos	  

A	  FILOSOFIA	  PANECÁSTICA	  APRESENTADA	  NAS	  CARTAS	  DO	  
PORTUGUÊS	  ANTÓNIO	  CASTILHO.	  

256	   Ariclê	  Vechia	   CADERNOS	  ESCOLARES:	  MEMÓRIA	  DAS	  PRÁTICAS	  EDUCATIVAS	  
DE	  UMA	  ESCOLA	  CONFESSIONAL	  BRASILEIRA	  NA	  DÉCADA	  DE	  
1950.	  

266	   Matheus	  da	  Cruz	  e	  Zica	   MEMÓRIAS	  E	  DILEMAS	  DA	  EXPERIÊNCIA	  LICEAL	  EM	  PORTUGAL	  
(1950-‐1970):	  PRESSUPOSTOS	  PSICANALÍTICOS	  E	  PSICOLÓGICOS	  
NA	  ESCRITA	  DOS	  PROFESSORES-‐AUTORES	  DA	  REVISTA	  LABOR	  

SC	  C8	  –	  Educação,	  Saúde	  e	  Bem-‐estar	  
12/10	  |	  9h	  |	  FPCEUC	  –	  Edifício	  1	  –	  Sala	  4.2	  |	  Coordenação:	  Aida	  Figueiredo 

217 Isabel	  Borges,	  Maria	  Filomena	  
Gaspar	  e	  Vera	  Vale	  

FAMÍLIAS	  DE	  CRIANÇAS	  COM	  PROBLEMÁTICAS	  DO	  
DESENVOLVIMENTO:	  STRESSE	  PARENTAL	  E	  IMPLICAÇÕES	  PARA	  A	  
INTERVENÇÃO	  EM	  CONTEXTO	  DE	  JARDIM-‐DE-‐INFÂNCIA	  

311	   Sara	  Felizardo	   NECESSIDADES	  EDUCATIVAS	  ESPECIAIS,	  INDICADORES	  DE	  STRESS	  
PARENTAL	  E	  SUPORTE	  SOCIAL:	  PROPOSTA	  DE	  INTERVENÇÃO	  
SOCIOEDUCATIVA	  

268	   Davys	  Moreno	   CONTRIBUTOS	  DA	  COMPETÊNCIA	  DIGITAL	  PARA	  A	  COMUNICAÇÃO	  
DE	  CRIANÇAS	  COM	  AUTISMO:	  UM	  ESTUDO	  DE	  CASO	  

312	   Sara	  Felizardo	  e	  Esperança	  Ribeiro	   AS	  NECESSIDADES	  DOS	  PAIS	  DE	  CRIANÇAS	  COM	  PERTURBAÇÕES	  DO	  
ESPECTRO	  DO	  AUTISMO	  

009	   Aida	  Figueiredo,	  Marlene	  Migueis,	  
Ana	  Coelho,	  Vera	  Vale,	  Emília	  
Bigotte	  e	  Isabel	  Duque	  

PROJETO	  LIMITES	  INVISÍVEIS:	  A	  PERCEÇÃO	  DAS	  CRIANÇAS	  

	  

	  



SC	  C9	  –	  Estudos	  Curriculares	  e	  Práticas	  Educativas	  
12/10	  |	  9h	  |	  FPCEUC	  –	  Edifício	  1	  –	  Sala	  4.4	  |	  Coordenação:	  Ana	  Amélia	  Carvalho 

088 Maria	  Cristina	  de	  Oliveira	  Silveira	  e	  
Elis	  Renata	  de	  Britto	  Santos	  

FORMAÇÃO	  DOCENTE	  E	  TECNOLOGIAS:	  CONFLITOS	  ENTRE	  AS	  
POLÍTICAS,	  OS	  CURRÍCULOS	  E	  AS	  PRÁTICAS	  	  

090	   Francisco	  Sousa	   ENTRE	  O	  COMENTÁRIO	  EM	  VÃO	  E	  A	  REGULAÇÃO	  EFICAZ:	  
AFINAÇÕES	  NUM	  MODELO	  CURRICULAR	  DE	  ENSINO	  A	  DISTÂNCIA	  

128	   Gustavo	  Guedes	  Alves,	  Ivanildo	  
Gomes	  do	  Prado,	  Lucas	  Santos	  
Buraem	  e	  Cristina	  Zukowsky	  Tavares	  

AVALIAÇÃO	  DA	  APRENDIZAGEM	  EM	  MATEMÁTICA	  NO	  ENSINO	  
SUPERIOR	  

152	   Hugo	  Santos,	  Lucinda	  Saldanha	  e	  
Pedro	  Daniel	  Ferreira	  

«MELHOR	  DO	  QUE	  UM	  POWERPOINT	  OU	  UM	  DOCUMENTÁRIO!»:	  
PENSAR	  E	  DEBATER	  OS	  VIDEOJOGOS	  COMO	  FERRAMENTAS	  
EDUCATIVAS	  E	  PEDAGÓGICAS	  

212	   Ana	  Amélia	  Carvalho	   QUÃO	  NATIVOS	  DIGITAIS	  SÃO	  OS	  NOSSOS	  CALOIROS	  E	  COMO	  OS	  
PODEMOS	  MOTIVAR	  PARA	  APRENDER?	  

SC	  C10	  –	  Infâncias	  e	  Diálogos	  Intergeracionais	  
12/10	  |	  9h	  |	  FPCEUC	  –	  Edifício	  1	  –	  Sala	  4.5	  |	  Coordenação:	  Fernando	  Ilídio	  Ferreira 

243 Esperança	  Ribeiro	   PEDAGOGIA	  DE	  INFÂNCIA	  E	  ORIENTAÇÕES	  EPISTEMOLÓGICAS:	  
QUESTIONANDO	  AS	  PRÁTICAS	  EDUCATIVAS	  

278	   Emília	  Vilarinho	  e	  Maurício	  Reis	   EDUCAÇÃO	  DE	  INFÂNCIA:	  PARA	  QUEM?	  
316	   Fernando	  Ilídio	  Ferreira	  e	  Andréa	  

Avelar	  Duarte	  
MOVIMENTO,	  TRANSGRESSÃO	  E	  IDENTIDADE:	  OS	  BEBÉS	  LEEM	  
DEAMBULANDO	  ENTRE	  OS	  LIVROS	  

327	   Maria	  José	  Rodrigues,	  Cristina	  
Mesquita	  e	  Rui	  Pedro	  Lopes	  

DISTINTAS	  PERCEÇÕES	  DOS	  FORMANDOS	  SOBRE	  A	  EDUCAÇÃO	  PRÉ-‐
ESCOLAR:	  UMA	  ANÁLISE	  DE	  CLUSTERING	  

258	   Fernando	  Ilídio	  Ferreira	   A	  ESCOLA	  E	  A	  EDUCAÇÃO	  NÃO	  FORMAL:	  PERSPETIVAS	  DAS	  
CRIANÇAS	  SOBRE	  O	  QUE,	  COMO	  E	  ONDE	  GOSTAM	  DE	  APRENDER	  

SC	  C11	  –	  Literacia	  Mediática	  e	  Inclusão	  Digital	  
12/10	  |	  9h	  |	  FPCEUC	  –	  Edifício	  1	  –	  Sala	  4.8	  |	  Coordenação:	  Sofia	  Marques	  da	  Silva 

032 Romilson	  Sampaio	  e	  Ana	  Rita	  
Almeida	  

ESTUDANDO	  NA	  ERA	  DIGITAL	  

273	   Marina	  Rodrigues,	  Armanda	  Matos	  
e	  Melanie	  Magalhães	  

PELOS	  TRILHOS	  DA	  PUBLICIDADE…	  AO	  ENCONTRO	  DO	  
CONSUMIDOR	  -‐	  UM	  ESTUDO	  COM	  ADOLESCENTES	  

332	   Ricardo	  Palmeiro,	  Luísa	  Aires	  e	  
Visitación	  Pereda	  

DA	  CIDADANIA	  DIGITAL	  ÀS	  VIVÊNCIAS	  MEDIADAS	  PELAS	  
TECNOLOGIAS:	  OS	  CASOS	  DO	  ALENTEJO	  E	  DO	  PAÍS	  BASCO	  

338	   Teresa	  Cardoso	  e	  Filomena	  Pestana	   A	  WIKIPÉDIA	  COMO	  RECURSO	  EDUCACIONAL	  ABERTO:	  EXEMPLO	  DE	  
INTEGRAÇÃO	  CURRICULAR	  NA	  EDUCAÇÃO	  DE	  ADULTOS	  

222	   Sofia	  Marques	  da	  Silva	  e	  Mafalda	  
Silva	  

COMUNIDADES	  CRIATIVAS	  PARA	  A	  INCLUSÃO	  DIGITAL:	  ESTUDO	  
EXPLORATÓRIO	  SOBRE	  O	  DESENVOLVIMENTO	  COLABORATIVO	  DE	  
UM	  PROJETO.	  

SC	  C12	  –	  Novas	  Profissionalidades	  em	  Educação	  
12/10	  |	  9h	  |	  FPCEUC	  –	  Edifício	  1	  –	  Sala	  5.4|	  Coordenação:	  Amanda	  R.	  Franco 

004 Margarida	  Morgado	   FORMAR	  OS	  FORMADORES	  PARA	  UMA	  EXPERIÊNCIA	  DE	  
TELECOLABORAÇÃO	  NA	  FORMAÇÃO	  INICIAL	  DE	  PROFESSORES	  

054	   Alexandra	  Cabral	  e	  Isolina	  Oliveira	   IDENTIDADE(S),	  MUDANÇA	  E	  DESENVOLVIMENTO	  PROFISSIONAL	  
324	   Paulo	  Jorge	  Santos	   A	  DIMENSÃO	  PEDAGÓGICA	  DAS	  PRÁTICAS	  DE	  ENSINO	  DOS	  

FORMADORES	  DE	  PROFESSORES	  EM	  FORMAÇÃO	  INICIAL	  
005	   Amanda	  R.	  Franco,	  Rui	  Marques	  

Vieira	  e	  Carlos	  Saiz	  
PENSAMENTO	  CRÍTICO	  E	  ENSINO	  SUPERIOR:	  A	  INCLUSÃO	  DO	  
PENSAMENTO	  CRÍTICO	  NA	  FORMAÇÃO	  DE	  PROFESSORES	  



SC	  C13	  |	  12/10	  |	  9h	  |	  FPCEUC	  –	  Edifício	  2	  –	  Anfiteatro	  
P04	   –	   RUMOS	  DA	   EDUCAÇÃO	   E	   FORMAÇÃO	  DE	   JOVENS	   E	  ADULTOS	   EM	  PORTUGAL	   E	  NO	  BRASIL	   –	  
Coordenação:	  Rosanna	  Barros	  

P04.1	   Adilene	  Quaresma	   A	  EDUCAÇÃO	  DE	  JOVENS	  E	  ADULTOS	  NO	  BRASIL	  -‐	  DA	  CONCEÇÃO	  
ASSISTENCIALISTA	  À	  CONCEÇÃO	  EMANCIPATÓRIA	  E	  AS	  
CONTRIBUIÇÕES	  DE	  PAULO	  FREIRE	  

P04.2	   Fátima	  Antunes	   DEMOCRATIZAÇÃO,	  EDUCAÇÃO	  PROFISSIONAL	  E	  ENSINO	  
SECUNDÁRIO	  EM	  PORTUGAL	  (2005-‐2017),	  MUDANÇAS	  RECENTES	  E	  
SENTIDOS	  INCERTOS	  

P04.3	   Márcio	  Adriano	  de	  Azevedo	   POLÍTICAS	  DE	  EDUCAÇÃO	  PROFISSIONAL	  PARA	  A	  EDUCAÇÃO	  DE	  
JOVENS	  E	  ADULTOS:	  PROEJA	  E	  O	  PROJETO	  MULHERES	  MIL	  EM	  
CONTEXTO	  DE	  INCERTEZAS	  

P04.4	   Paulo	  Gomes	  Lima	   EDUCAÇÃO	  BRASILEIRA	  NO	  SÉCULO	  XXI:	  ENTRE	  PLANEJAMENTOS	  E	  
SOLICITAÇÕES	  

SC	  C14	  |	  12/10	  |	  9h	  |	  FPCEUC	  –	  Edifício	  1	  –	  Anfiteatro	  
P11	  –	  PRÁTICAS	  DE	  RESPONSABILIDADE	  SOCIAL	  EM	  UNIVERSIDADES	  PORTUGUESAS	  –	  O	  POTENCIAL	  
EDUCACIONAL	  E	  TRANSFORMATIVO	  DA	  RESPONSABILIDADE	  SOCIAL	  –	  Coordenação:	  Isabel	  Menezes	  

P11.1	   Márcia	  Coelho,	  Isabel	  C.	  Gomes,	  
Fernanda	  Rodrigues	  e	  Isabel	  
Menezes	  

‘PUBLIC-‐MINDED	  ALUMNI’:	  A	  PERCEÇÃO	  DE	  ESTUDANTES	  FACE	  AO	  
IMPACTO	  DA	  SUA	  PARTICIPAÇÃO	  NUM	  PROJETO	  DE	  AUDITORIA	  DE	  
RESPONSABILIDADE	  SOCIAL	  

P11.2	   Maria	  do	  Rosário	  Pinheiro	   ENTRE	  A	  TRANSFERÊNCIA	  DOS	  SABERES	  E	  A	  RESPONSABILIDADE	  
SOCIAL:	  EXPRESSÕES	  DO	  COMPROMISSO	  DA	  UNIVERSIDADE	  E	  DOS	  
SEUS	  ATORES	  (E	  AUTORES)	  PARA	  COM	  A	  SOCIEDADE	  

P11.3	   José	  Pedro	  Amorim,	  Sofia	  C.	  Pais,	  
Amélia	  Lopes,	  Alfredo	  Soeiro	  e	  
Isabel	  Menezes	  

DA	  INTEGRAÇÃO	  DE	  DIVERSIDADE	  CULTURAL	  COMO	  UM	  DOS	  
ASPETOS-‐CHAVE	  DE	  RESPONSABILIDADE	  SOCIAL	  DA	  UNIVERSIDADE:	  
A	  MENTORIA	  DE	  PARES	  E	  A	  DESCOLONIZAÇÃO	  DO	  CURRÍCULO	  

P11.4	   Joaquim	  L.	  Coimbra	   PRÁTICAS	  DE	  RESPONSABILIDADE	  SOCIAL	  EM	  UNIVERSIDADES	  
PORTUGUESAS	  

Sessões	  de	  Comunicação	  D	  

12	  DE	  OUTUBRO	  –	  SEXTA-‐FEIRA	  |	  das	  18h	  às	  19h30	  |	  FPCEUC	  –	  Edifícios	  1	  e	  2 

SC	  D1	  –	  Avaliação,	  Prestação	  de	  Contas	  e	  Responsabilização	  em	  Educação 
12/10	  |	  18h	  |	  FPCEUC	  –	  Edifício	  2	  –	  Sala	  1.1	  |	  Coordenação:	  Cristina	  Martins 

331 Maiza	  Trigo,	  Pascoal	  Albuquerque	  e	  
António	  Gomes	  Ferreira	  

INSTRUMENTO	  DE	  AUTONOMIA	  OU	  DE	  REGULAÇÃO:	  O	  PAPEL	  DO	  
CONTRATO	  DE	  AUTONOMIA	  NO	  CENÁRIO	  DA	  
DESCENTRALIZAÇÃO/MUNICIPALIZAÇÃO	  

285	   Sofia	  Gonçalves,	  Cristina	  Vieira	  e	  
Graça	  Bidarra	  

AVALIAÇÃO	  DE	  UMA	  OFICINA	  DE	  FORMAÇÃO	  SOBRE	  
APRENDIZAGEM	  COOPERATIVA	  ATRAVÉS	  DO	  MODELO	  DE	  
KIRKPATRICK	  

235	   Cláudia	  Santos,	  José	  Matias	  Alves	  e	  
Luísa	  Ribeiro	  

UM	  (OUTRO)	  OLHAR	  SOBRE	  A	  AVALIAÇÃO	  PEDAGÓGICA:	  
PERCEÇÕES	  DE	  ALUNOS	  DO	  SECUNDÁRIO	  

017	   Cristina	  Martins	  e	  Graça	  Santos	   A	  AVALIAÇÃO	  DAS	  APRENDIZAGENS:	  UMA	  REFLEXÃO	  CONJUNTA	  

	  

	  



SC	  D2	  –	  Cidadanias,	  Participação	  Cívica	  e	  Política	  
12/10	  |	  18h	  |	  FPCEUC	  –	  Edifício	  2	  –	  Sala	  1.4	  |	  Coordenação:	  Fernanda	  Martins 

001 Cristina	  Manuela	  Sá	   ENSINO	  SUPERIOR	  E	  PERFIL	  DOS	  ALUNOS	  PARA	  O	  SÉC.	  XXI	  

079	   Ana	  Neves,	  Ana	  Seixas,	  Bruno	  de	  
Sousa	  e	  Silvia	  Guetta	  

CIDADANIAS	  E	  EDUCAÇÃO	  PARA	  AS	  CIDADANIAS	  NA	  PERSPETIVA	  
DOS	  ALUNOS	  

087	   Sílvia	  Raquel	  Pereira	   O	  CONCEITO	  DE	  CIDADANIA	  NA	  COMPLEXIDADE	  CULTURAL	  
HODIERNA	  :	  REVISITAÇÃO	  DA	  RELAÇÃO	  ENTRE	  OS	  CONCEITOS	  DE	  
CIDADANIA,	  EDUCAÇÃO	  E	  CULTURA	  

213	   Isabel	  Carvalho	  e	  José	  Baldino	   ENTRE	  FAMÍLIA	  ESCOLA:	  (DES)	  CORTINANDO	  RELAÇÕES	  NO	  ENSINO	  
FUNDAMENTAL	  DO	  1º	  AO	  5º	  ANO	  

304	   Fernanda	  Martins	   ESCOLA,	  PAIS	  E	  PÁGINAS	  WEB.	  NOVAS	  FORMAS	  DE	  COMUNICAÇÃO	  
E	  DE	  PARTICIPAÇÃO?	  

SC	  D3	  –	  Descentralização	  da	  Educação	  e	  Gestão	  Escolar	  
12/10	  |	  18h	  |	  FPCEUC	  –	  Edifício	  2	  –	  Sala	  1.5	  |	  Coordenação:	  Guilherme	  Rego	  Silva 

077 Sílvia	  Amorim,	  Ilídia	  Cabral	  e	  José	  
Matias	  Alves	  

AS	  ESCOLAS	  FAZEM	  A	  DIFERENÇA:	  O	  PAPEL	  DAS	  LIDERANÇAS	  E	  DA	  
CULTURA	  ESCOLAR	  

116	   Antónia	  Maria	  Carreira	   A	  ARTICULAÇÃO	  VERTICAL	  ENTRE	  CICLOS	  EM	  DOIS	  
AGRUPAMENTOS	  DE	  ESCOLA	  

200	   Rosa	  Loureiro	  e	  Cristina	  Vieira	   JUNTAS	  E	  SOZINHAS.	  ESTUDO	  DE	  CASOS	  MÚLTIPLOS	  DE	  MULHERES	  
LÍDERES	  DE	  ORGANIZAÇÕES	  EDUCATIVAS	  

121	   Guilherme	  Rego	  Silva	   A	  CENTRALIDADE	  DO	  DIRETOR(A)	  DO	  AGRUPAMENTO,	  A	  PARTIR	  DO	  
SEU	  PONTO	  DE	  VISTA	  

SC	  D4	  –	  Educação	  de	  Adultos,	  Formação	  e	  Trabalho	  
12/10	  |	  18h	  |	  FPCEUC	  –	  Edifício	  2	  –	  Sala	  2.6	  |	  Coordenação:	  Tiago	  Oliveira 

013 Isabel	  Moio	   ESTUDANTES	  MAIORES	  DE	  23	  ANOS	  NA	  UNIVERSIDADE	  DE	  
COIMBRA:	  MOTIVAÇÕES,	  FORMAÇÃO	  SUPERIOR	  E	  TRABALHO	  

056	   Regina	  Perrotta,	  Carmem	  Amaral	  e	  
Tomás	  Vasconcelos	  

SEQUÊNCIA	  DIDÁTICA	  PARA	  ENSINO	  DE	  VITIVINICULTURA	  COM	  
ENFOQUE	  CTS	  NO	  CURSO	  TECNÓLOGO	  EM	  GASTRONOMIA	  

229	   Olga	  Sousa	   PERSPETIVAS	  DE	  PROFESSORES	  E	  DE	  ASSISTENTES	  OPERACIONAIS	  
NUM	  ESTUDO	  PILOTO:DA	  FORMAÇÃO	  INICIAL	  À	  FORMAÇÃO	  
CONTÍNUA	  DE	  ASSISTENTES	  OPERACIONAIS	  

319	   Rubia	  Santi	  e	  Andrea	  Furtado	   FORMAÇÃO	  E	  TRABALHO	  DO	  ADMINISTRADOR:	  REPRESENTAÇÕES	  
DE	  EGRESSOS	  DO	  CURSO	  EM	  2017	  

122	   Tiago	  Oliveira	   POLÍTICAS	  E	  PRÁTICAS	  DE	  GESTÃO	  DA	  FORMAÇÃO	  DAS	  UNIDADES	  
DE	  SAÚDE	  HOSPITALARES	  DO	  SNS	  

SC	  D5	  –	  Educação,	  Memórias	  e	  Património	  
12/10	  |	  18h	  |	  FPCEUC	  –	  Edifício	  2	  –	  Sala	  2.8	  |	  Coordenação:	  Joaquim	  Pintassilgo 

015 Helder	  Henriques,	  Amélia	  Marchão	  
e	  Aline	  Almeida	  

A	  EDUCAÇÃO	  DOS	  SENTIDOS:	  A	  CRIANÇA	  CEGA	  EM	  PORTUGAL	  NO	  
FINAL	  DO	  SÉCULO	  XIX	  

025	   Cristiane	  Correa	  Strieder	  e	  Vânia	  
Regina	  Boschetti	  

INSTITUIÇÃO	  MONÁSTICA	  E	  ESCOLAR	  EM	  FOCO	  NO	  “PRESENTE	  DO	  
PASSADO”:	  MOSTEIRO	  E	  COLÉGIO	  DE	  SÃO	  BENTO,	  SP.	  

218	   José	  Brás	  e	  Maria	  Gonçalves	   O	  PARADOXO	  DA	  OBRA	  JESUÍTICA:	  DA	  CONDENAÇÃO	  À	  
EXORTAÇÃO	  

309	   Juliana	  Rocha	  e	  Margarida	  Louro	  
Felgueiras	  

CONCEÇOES	  EDUCATIVAS	  PARA	  A	  INFÂNCIA	  NA	  ESCOLA	  NORMAL	  
DO	  PORTO	  (1882-‐1926)	  

030	   Joaquim	  Pintassilgo	  e	  Alda	  Namora	  
de	  Andrade	  

O	  PATRIMÓNIO	  EDUCATIVO	  AO	  SERVIÇO	  DE	  UMA	  ESCOLA	  
ALTERNATIVA	  –	  A	  COOPERATIVA	  A	  TORRE	  

	  



SC	  D6	  –	  Estudos	  Curriculares	  e	  Práticas	  Educativas	  
12/10	  |	  18h	  |	  FPCEUC	  –	  Edifício	  2	  –	  Sala	  3.1	  |	  Coordenação:	  Isabel	  Viana 

051 Henrique	  Ramalho	  e	  João	  Rocha	   ESCOLA	  E	  PRÁTICAS	  ORGANIZACIONAIS:	  ESTUDO	  DOS	  PROCESSOS	  
DE	  ARTICULAÇÃO	  DO	  TRABALHO	  DOCENTE	  NUMA	  ESCOLA	  PRIVADA	  

133	   Carla	  Lacerda	   AS	  MUDANÇAS	  GOVERNATIVAS	  E	  AS	  MUDANÇAS	  EDUCACIONAIS	  À	  
LUZ	  DA	  GESTÃO	  CURRICULAR	  DA	  ESCOLA	  

136	   Joana	  Viana	   CURRÍCULO	  PESSOAL	  DE	  APRENDIZAGEM:	  DO	  CURRÍCULO	  PARA	  
TODOS	  AO	  CURRÍCULO	  DE	  CADA	  UM	  

169	   Carlos	  Manuel	  Ribeiro	  da	  Silva	  e	  
Fátima	  Susana	  Araújo	  Machado	  

A	  GESTÃO	  CURRICULAR	  EM	  TURMAS	  COM	  DIFERENTES	  ANOS	  DE	  
ESCOLARIDADE	  –	  CONCEÇÕES	  E	  PRÁTICAS	  PEDAGÓGICAS	  DOS	  
PROFESSORES	  DO	  1CEB	  

173	   Isabel	  Viana	   ENSINO	  TRANSVERSAL:	  FLEXIBILIDADE	  E	  INOVAÇÃO	  CURRICULAR	  

SC	  D7	  –	  Estudos	  Curriculares	  e	  Práticas	  Educativas	  
12/10	  |	  18h	  |	  FPCEUC	  –	  Edifício	  1	  –	  Sala	  5.4	  |	  Coordenação:	  Isabel	  Festas 

024 Juliana	  Lameira	  e	  Luís	  Mota	   O	  ESPAÇO	  E	  AS	  ROTINAS	  COMO	  POTENCIADORES	  DO	  
ENVOLVIMENTO	  DAS	  CRIANÇAS	  NA	  LEITURA	  DE	  HISTÓRIAS	  

049	   Marília	  Beatriz	  Ferreira	  
Abdulmassih,	  Gláucia	  
Signorelli,	  Muriel	  Miller	  Souza	  Cruz	  
e	  Antonio	  Chizzotti	  

UM	  OLHAR	  SOBRE	  AS	  PRÁTICAS	  EDUCATIVAS	  NAS	  ESCOLAS	  DE	  
TEMPO	  INTEGRAL	  

084	   Maria	  João	  Andrade,	  Josélia	  
Mafalda	  Ribeiro	  da	  Fonseca	  e	  
Margarida	  Raposo	  

A	  ARGUMENTAÇÃO	  NO	  DESENVOLVIMENTO	  DA	  CRIANÇA	  COMO	  
CIDADÃO	  ATIVO	  

138	   João	  Sousa,	  Manuel	  Vara	  Pires	  e	  
Cristina	  Martins	  

REFLEXÃO	  DOS	  FUTUROS	  PROFESSORES	  SOBRE	  AS	  COMPETÊNCIAS	  
DOS	  ALUNOS	  

305	   Elisabete	  Pinto	  da	  Costa	  e	  Susana	  
Oliveira	  e	  Sá	  

EXPERIMENTAR	  A	  MEDIAÇÃO	  DE	  CONFLITOS	  EM	  CONTEXTO	  
ESCOLAR:	  PERCEÇÃO	  DOS	  PROFESSORES	  DO	  ENSINO	  PRÉ-‐ESCOLAR	  
AO	  2ºCICLO	  DO	  ENSINO	  BÁSICO	  

108	   Isabel	  Festas,	  Ana	  Seixas	  e	  Armanda	  
Matos	  

ESCRITA	  ACADÉMICA	  E	  PLÁGIO	  NO	  ENSINO	  SUPERIOR	  

SC	  D8	  –	  Estudos	  Curriculares	  e	  Práticas	  Educativas	  
12/10	  |	  18h	  |	  FPCEUC	  –	  Edifício	  1	  –	  Sala	  4.2	  |	  Coordenação:	  Amélia	  de	  Jesus	  Marchão 

072 Joana	  Santos,	  Ana	  Paula	  Cardoso	  e	  
João	  Rocha	  

METODOLOGIA	  DE	  TRABALHO	  DE	  GRUPO	  NAS	  DIFERENTES	  ÁREAS	  
DISCIPLINARES	  DO	  1.º	  CICLO	  DO	  ENSINO	  BÁSICO	  NA	  PERSPETIVA	  DE	  
PROFESSORES	  E	  ALUNOS	  	  

100	   Louise	  Lima	  e	  Ariana	  Cosme	   ENSINAR,	  APRENDER	  E	  AVALIAR	  ATRAVÉS	  DA	  RESOLUÇÃO	  DE	  
PROBLEMAS:	  UM	  RECORTE	  DE	  UMA	  TESE	  EM	  DESENVOLVIMENTO	  	  

180	   Teresa	  Santos	  e	  Palmira	  Alves	   CURRÍCULO	  E	  AVALIAÇÃO:	  UMA	  PERSPETIVA	  INTEGRADA	  

302	   Luís	  Menezes,	  Ana	  Capelo,	  Helena	  
Gomes,	  Isabel	  Abrantes,	  António	  
Ribeiro,	  Paula	  Carvalho,	  Anabela	  
Novais,	  Cristiana	  Mendes,	  Ana	  
Patrícia	  Martins,	  Dalila	  Rodrigues,	  
Cristina	  Gomes.	  

INTERDISCIPLINARIDADE	  NA	  FORMAÇÃO	  DE	  PROFESSORES	  

018	   Amélia	  de	  Jesus	  Marchão,	  Susana	  
Porto	  e	  Teresa	  Coelho	  

ABORDAGEM	  PEDAGÓGICA	  INTEGRADA	  NA	  EDUCAÇÃO	  PRÉ-‐
ESCOLAR:	  O	  PROJETO	  KIITOS@21ST	  CENTURY	  PRESCHOOLS	  

	  



SC	  D9	  –	  Equidade,	  Inclusão	  e	  Justiça	  Social	  
12/10	  |	  18h	  |	  FPCEUC	  –	  Edifício	  1	  –	  Sala	  4.5	  |	  Coordenação:	  António	  Guerreiro 

117 Filipe	  Martins,	  Isabel	  Baptista	  e	  
Raquel	  Matos	  

“SEI	  QUE	  VOU	  FAZER	  A	  DIFERENÇA	  ALI”.	  REFLEXÕES	  SOBRE	  O	  
ENVOLVIMENTO	  ESCOLAR	  A	  PARTIR	  DAS	  VOZES	  DE	  JOVENS	  QUE	  
ABANDONARAM	  E	  QUE	  REGRESSARAM	  À	  EDUCAÇÃO.	  	  

246	   Hélder	  Ferraz,	  Tiago	  Neves	  e	  Gil	  
Nata	  

O	  PROGRAMA	  TEIP	  E	  A	  PROMOÇÃO	  DO	  SUCESSO	  ESCOLAR	  E	  
SOCIAL	  

248	   Olga	  Magano	  e	  Maria	  Manuela	  
Mendes	  

ABANDONO	  ESCOLAR,	  OBSTÁCULOS	  E	  OPORTUNIDADES	  DE	  
CONTINUIDADE	  E	  SUCESSO	  ESCOLAR	  DE	  CIGANOS	  EM	  PORTUGAL	  

270	   Mariana	  Mota	  e	  Preciosa	  Fernandes	   MEDIAÇÃO	  SOCIOEDUCATIVA	  E	  TUTORIA	  -‐	  UMA	  VIA	  PARA	  A	  
MELHORIA	  DO	  SUCESSO	  EDUCATIVO	  E	  INCLUSÃO	  DOS	  ALUNOS	  

307	   Almerindo	  J.	  Afonso	  e	  Emília	  
Vilarinho	  

AS	  PRÁTICAS	  DE	  MEDIAÇÃO	  COMO	  TRADUÇÃO	  CULTURAL:	  NOTAS	  
DE	  CAMPO	  	  

165	   Paula	  Carvalho	  e	  António	  Guerreiro	   COMUNICAÇÃO	  ENTRE	  UMA	  EDUCADORA	  E	  CRIANÇAS	  
ABRANGIDAS	  PELA	  IPI	  

SC	  D10	  –	  Género,	  Sexualidades	  e	  Interdisciplinaridade	  
12/10	  |	  18h	  |	  FPCEUC	  –	  Edifício	  1	  –	  Sala	  4.8	  |	  Coordenação:	  Silvana	  Mendes	  Cordeiro 

147 Hugo	  Santos,	  Sofia	  Marques	  da	  Silva	  
e	  Isabel	  Menezes	  

DIVERSIDADE	  SEXUAL	  E	  EDUCAÇÃO	  EM	  PORTUGAL:	  O	  FOSSO	  ENTRE	  
O	  LEGALMENTE	  DECLARADO	  E	  AS	  PRÁTICAS	  NO	  CONTEXTO	  

196	   Nicolas	  Martins	  da	  Silva	  e	  Sofia	  
Marques	  da	  Silva	  

“CADA	  UM	  NO	  SEU	  CANTO!”:	  OLHARES	  DE	  JOVENS	  DO	  ENSINO	  
PROFISSIONAL	  SOBRE	  HOMOSSEXUALIDADE	  E	  MASCULINIDADE	  

341	   Cristiana	  Carvalho,	  Maria	  Do	  
Rosário	  Pinheiro,	  José	  Pinto	  Gouveia	  
e	  Duarte	  Vilar	  

DESENVOLVIMENTO	  DE	  UM	  MODELO	  EXPLICATIVO	  DOS	  
COMPORTAMENTOS	  SEXUAIS	  DE	  PROTEÇÃO	  DOS	  ADOLESCENTES:	  
IMPLICAÇÕES	  PARA	  A	  INTERVENÇÃO	  EM	  MEIO	  ESCOLAR	  

263	   Silvana	  Mendes	  Cordeiro	  e	  Luciana	  
Santos	  Lenoir	  

EDUCAÇÃO	  E	  DIVERSIDADE:	  AS	  RELAÇÕES	  DE	  GÊNERO	  NOS	  CURSOS	  
DE	  ENGENHARIA	  NO	  BRASIL	  

SC	  D11	  –	  Novas	  Profissionalidades	  em	  Educação	  
12/10	  |	  18h	  |	  FPCEUC	  –	  Edifício	  1	  –	  Sala	  4.4	  |	  Coordenação:	  Manuela	  Esteves 

063 Luísa	  Cerdeira,	  Belmiro	  Cabrito,	  
Tomás	  Patrocínio,	  Maria	  de	  Lourdes	  
Machado	  e	  Pedro	  Mucharreira	  

O	  CRESCIMENTO	  DO	  ENSINO	  SUPERIOR	  NO	  PORTUGAL	  
DEMOCRÁTICO:	  EVOLUÇÃO	  DA	  PÓS-‐GRADUAÇÃO	  E	  DA	  PRODUÇÃO	  
CIENTIFICA	  

115	   Isabel	  Cabrita,	  Maria	  José	  Loureiro,	  
Cecília	  Guerra	  e	  Filipe	  T.	  Moreira	  

FORMAÇÃO	  DE	  PROFESSORES	  EM	  CONTEXTO	  EUROPEU	  PARA	  A	  
INCLUSÃO	  E	  O	  DESENVOLVIMENTO	  DO	  PENSAMENTO	  
COMPUTACIONAL	  EM	  ÁREAS	  STEM	  

241	   Elisabete	  Gomes	   A	  (IM)POSSIBILIDADE	  DEFINIR	  UMA	  NOVA	  PROFISSIONALIDADE	  
DOCENTE	  ATRAVÉS	  DA	  FORMAÇÃO	  INICIAL:	  TORNAR-‐SE	  
EDUCADOR/A-‐PROFESSOR/A	  

310	   Virgílio	  Correia	   FORMAÇÃO	  ACADÉMICA	  E	  SEUS	  EFEITOS	  NA	  PRÁTICA	  
PROFISSIONAL	  DOS	  DIPLOMADOS	  –	  UMA	  ANÁLISE	  DOS	  DISCURSOS	  
DE	  DIPLOMADOS,	  PROFISSIONAIS	  E	  EMPREGADORES	  

220	   Manuela	  Esteves	   TIC	  E	  FORMAÇÃO	  INICIAL	  DE	  PROFESSORES:	  A	  EMERGÊNCIA	  DE	  
UMA	  NOVA	  PROFISSIONALIDADE	  DOCENTE?	  

	  

	  

	  

	  



SC	  D12	  |	  12/10	  |	  18h	  |	  FPCEUC	  –	  Edifício	  1	  –	  Anfiteatro	  
P03	  –	  A	  DIALÉTICA	  ENTRE	  O	  GLOBAL	  E	  O	  LOCAL:	  PERSPECTIVAS	  E	  PROBLEMÁTICAS	  NA	  EDUCAÇÃO	  
COMPARADA	  –	  Coordenação:	  António	  Teodoro	  

P03.1	   Carla	  C.	  Galego	   EDUCAÇÃO	  COMPARADA	  EM	  PORTUGAL:	  RETRATO	  DE	  UM	  CAMPO	  
DISCIPLINAR	  

P03.2	   Maria	  Manuela	  Guilherme	   COMPARABILIDADE	  PLURILÍNGUE,	  INTERCULTURALIDADE	  
EPISTÉMICA	  E	  CIDADANIA	  COSMOPOLITA:	  A	  INVESTIGAÇÃO	  
TRANSNACIONAL	  

P03.3	   José	  Viegas	  Brás	   O	  VALOR	  EDUCATIVO	  DA	  ALTERIDADE	  COMO	  DANÇA	  DO	  SER	  NA	  
FILOSOFIA	  UBUNTO	  

P03.4	   António	  Gomes	  Ferreira	   INOVAÇÃO	  EM	  EDUCAÇÃO:	  A	  COMPARAÇÃO	  PARA	  ELUCIDAÇÃO	  
DO	  SENTIDO	  

P03.5	   António	  Teodoro	   UM	  GOVERNO	  MUNDIAL	  PARA	  A	  EDUCAÇÃO?	  A	  OCDE	  E	  OS	  SEUS	  
INSTRUMENTOS	  DE	  REGULAÇÃO	  TRANSNACIONAL	  	  

SC	  D13	  |	  12/10	  |	  18h	  |	  FPCEUC	  –	  Edifício	  2	  –	  Sala	  3.4	  
P05	  –	  CONHECIMENTO,	  MULHERES	  E	  CIDADANIA	  –	  Coordenação:	  Virgínia	  Ferreira,	  Teresa	  Alvarez	  &	  
Cristina	  Coimbra	  Vieira	  

P05.1	   Cristina	  Coimbra	  Vieira,	  Teresa	  
Alvarez	  e	  Teresa	  Pinto	  

CONHECIMENTO,	  GÉNERO	  E	  CIDADANIA:	  RECURSOS	  PEDAGÓGICOS	  
PARA	  O	  ENSINO	  OBRIGATÓRIO	  

P05.2	   Teresa	  Alvarez	  e	  Teresa	  Pinto	   MULHERES,	  IGUALDADE	  E	  CIDADANIA:	  DAS	  POLÍTICAS	  DE	  
IGUALDADE	  ÀS	  PRÁTICAS	  COEDUCATIVAS	  

P05.3	   Mónica	  Lopes	  e	  Virginia	  Ferreira	   REPRESENTAÇÕES	  SOBRE	  A	  ENGENHARIA	  DE	  ESTUDANTES	  DOS	  
CURSO	  DE	  CIÊNCIAS	  E	  TECNOLOGIAS	  DO	  ENSINO	  SECUNDÁRIO	  

P05.4	   Cristina	  Coimbra	  Vieira	  e	  Virginia	  
Ferreira	  

PAPEL	  DAS	  ORGANIZAÇÕES	  NÃO-‐GOVERNAMENTAIS	  NA	  
DIVULGAÇÃO	  DO	  CONHECIMENTO	  CIENTÍFICO	  PRODUZIDO	  NO	  
ÂMBITO	  DOS	  ESTUDOS	  SOBRE	  AS	  MULHERES,	  DE	  GÉNERO	  E	  
FEMINISTAS:	  O	  CASO	  DA	  ASSOCIAÇÃO	  PORTUGUESA	  DE	  ESTUDOS	  
SOBRE	  AS	  MULHERES	  

P05.5	   Alexandra	  Silva,	  Ana	  Sofia	  
Fernandes,	  Cristina	  Coimbra	  
Vieira	  e	  Teresa	  Alvarez	  

CONHECIMENTO	  E	  INTERVENÇÃO	  COMUNITÁRIA	  ATRAVÉS	  DAS	  
ONGM:	  OS	  PROJETOS	  ‘CAPACITA’	  E	  ‘FEMINISMOS	  NO	  CENTRO’	  

SC	  D14	  |	  12/10	  |	  18h	  |	  FPCEUC	  –	  Edifício	  2	  –	  Anfiteatro	  
P07	  –	  A	  EDUCAÇÃO	  PRÉ-‐ESCOLAR	  NO	  SISTEMA	  EDUCATIVO:	  QUAL	  O	  PAPEL	  DOS	  EDUCADORES	  DE	  
INFÂNCIA?	  –	  Coordenação:	  Isabel	  Lopes	  da	  Silva	  

P07.1	   Isabel	  Lopes	  da	  Silva	   O	  DESAFIO	  DAS	  OCEPE	  ÀS	  PRÁTICAS	  DOS	  EDUCADORES	  DE	  
INFÂNCIA	  

P07.2	   Manuela	  Duarte	  Rosa	   AS	  OCEPE	  DOCUMENTO	  DE	  PROFISSIONALIDADE	  DO	  EDUCADOR	  DE	  
INFÂNCIA	  

P07.3	   Teresa	  Sarmento	   FORMAÇÃO	  SOBRE	  AS	  OCEPE:	  REAFIRMAR	  A	  IDENTIDADE	  DA	  
EDUCAÇÃO	  DE	  INFÂNCIA	  

P07.4	   Lourdes	  Mata	   ENVOLVIMENTO	  PARENTAL	  –	  COLABORAÇÃO	  OU	  PARCERIA?	  
PERSPETIVAS	  DAS	  OCEPE	  E	  DE	  FUTUROS(AS)	  PROFISSIONAIS	  

	  

	  

	  



SC	  D15	  |	  12/10	  |	  18h	  |	  FPCEUC	  –	  Edifício	  1	  –	  Sala	  4.1	  
P08	  –	  EXPERIÊNCIAS	  DE	  PARTICIPAÇÃO	  DE	  JOVENS	  EM	  CONTEXTOS	  EDUCATIVOS	  DIVERSOS	  1	  –	  
Coordenação:	  Norberto	  Ribeiro	  

P08.1	   Norberto	  Ribeiro,	  Ekaterina	  
Enchicova,	  Tiago	  Neves	  e	  Isabel	  
Menezes	  

O	  EFEITO	  DA	  QUALIDADE	  DAS	  EXPERIÊNCIAS	  DE	  PARTICIPAÇÃO	  NO	  
DESEMPENHO	  ACADÉMICO:	  RESULTADOS	  DE	  UM	  ESTUDO	  
LONGITUDINAL	  COM	  JOVENS	  DO	  ENSINO	  SUPERIOR	  

P08.2	   Rita	  Ruivo	  Marques,	  Joaquim	  
Luís	  Faria	  e	  Isabel	  Menezes	  

INVESTIGAR	  COM	  JOVENS	  PARA	  APRENDER	  SOBRE	  INVESTIGAÇÃO	  
EM	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  -‐	  ESTRATÉGIA	  WC	  

P08.3	   Joana	  Cruz,	  Carla	  Malafaia,	  Filipe	  
Piedade,	  Luís	  Grosso	  Correia	  e	  
Isabel	  Menezes	  

DA	  INTERVENÇÃO	  PARTICIPATIVA	  À	  CIDADANIA	  ATIVA	  

P08.4	   Carla	  Malafaia,	  Filipe	  Piedade,	  
Pedro	  Daniel	  Ferreira,	  Manuel	  
Loff	  e	  Isabel	  Menezes	  

O	  PAPEL	  DA	  CULTURA	  E	  DO	  ETHOS	  ESCOLARES	  NA	  EDUCAÇÃO	  
POLÍTICA	  E	  NA	  CIDADANIA	  (EUROPEIA):	  DISCURSOS	  DE	  JOVENS	  E	  
PROFESSORES	  EM	  SEIS	  PAÍSES	  EUROPEUS	  

Sessões	  de	  Comunicação	  E	  

13	  DE	  OUTUBRO	  –	  SÁBADO|	  das	  09h	  às	  11h	  |	  FPCEUC	  –	  Edifícios	  1	  e	  2 

SC	  E1	  –	  Cidadanias,	  Participação	  Cívica	  e	  Política	  
13/10	  |	  9h	  |	  FPCEUC	  –	  Edifício	  2	  –	  Sala	  1.1	  |	  Coordenação:	  Jacinto	  Serrão 

111 Isabel	  Silva	  e	  Sandra	  Silvestre	   CIDADANIA	  ATIVA	  E	  DEMOCRACIA	  PARTICIPATIVA	  NO	  
DESENVOLVIMENTO	  LOCAL:	  PASSOS	  DE	  UM	  PROJETO	  À	  LUZ	  DO	  
MODELO	  LÓGICO	  

274	   Miguel	  Correia	  e	  Sofia	  Marques	  da	  
Silva	  

CIDADE:	  UM	  ESPAÇO	  DE	  EDUCAÇÃO	  E	  PARTICIPAÇÃO	  CIDADÃ	  

294	   Marcelo	  Magalhães	   A	  ESCOLA	  COMO	  PROMOTORA	  DA	  PARTICIPAÇÃO	  CÍVICA	  E	  
POLÍTICA:	  O	  PROGRAMA	  “PARLAMENTO	  DOS	  JOVENS”	  

019	   Jacinto	  Serrão	  e	  Maria	  João	  Freitas	   FLEXIBILIZAÇÃO	  CURRICULAR	  E	  EDUCAÇÃO	  PARA	  A	  CIDADANIA	  

SC	  E2	  –	  Descentralização	  da	  Educação	  e	  Gestão	  Escolar	  
13/10	  |	  9h	  |	  FPCEUC	  –	  Edifício	  2	  –	  Sala	  1.4	  |	  Coordenação:	  Henrique	  Ramalho	  

033	   Maiza	  Trigo	  e	  António	  Gomes	  
Ferreira	  

20	  ANOS	  ENTRE	  LEGISLAÇÃO,	  EXECUÇÃO	  E	  RESSIGNIFICAÇÃO	  DO	  
CONTRATO	  DE	  AUTONOMIA:	  ENTRE	  ILUSÕES	  E	  REALIDADES	  

202	   Naura	  Ferreira	  Syria	  Carapeto	  e	  
Eloisa	  Helena	  Mello	  

CONSELHOS	  ESCOLARES:	  TERRITÓRIO	  DE	  CULTIVO	  DA	  CIDADANIA	  

330	   Carlos	  Pires	   DEZ	  ANOS	  DE	  UM	  “NOVO”	  MODELO	  DE	  GESTÃO	  DAS	  ESCOLAS	  
PÚBLICAS:	  A	  INVESTIGAÇÃO	  APRESENTADA	  EM	  CONGRESSOS	  DA	  
SOCIEDADE	  PORTUGUESA	  DE	  CIÊNCIAS	  DA	  EDUCAÇÃO	  

050	   Henrique	  Ramalho	   A	  ESCOLA	  PÚBLICA	  ENTRE	  A	  DEMOCRACIA	  PRESCRITA	  E	  A	  
BUROCRACIA	  MONOCRÁTICA:	  ANÁLISE	  AO	  DISCURSO	  DA	  
COLEGIALIDADE,	  DA	  ELEIÇÃO	  E	  DA	  PARTICIPAÇÃO	  

SC	  E3	  –	  Educação	  de	  Adultos,	  Formação	  e	  Trabalho	  
13/10	  |	  9h	  |	  FPCEUC	  –	  Edifício	  2	  –	  Sala	  1.5	  |	  Coordenação:	  Daniela	  Silva	  

034	   Ana	  Catarina	  Mendes	  Garcia	  e	  
Maria	  do	  Carmo	  Vieira	  da	  Silva	  

A	  ABORDAGEM	  VPL:	  UM	  CONTRIBUTO	  PARA	  A	  FORMAÇÃO	  
PROFISSIONAL	  

065	   Fabiene	  Brito	  e	  Crisoneia	  Santos	   MULHERES	  MIL	  ‘S	  PROGRAM:	  A	  LOOK	  AT	  THE	  EMPOWERMENT	  E	  
INSERTION	  OF	  THESE	  WOMEN	  IN	  THE	  WORKING	  MARKET	  



185	   Paula	  Guimarães,	  Natália	  Alves	  e	  
Rita	  Queiroga	  

POLÍTICAS	  PÚBLICAS	  DE	  EDUCAÇÃO	  DE	  ADULTOS,	  MERCADO	  LOCAL	  
DE	  TRABALHO	  E	  CONTEXTOS	  SOCIAIS	  DE	  JOVENS:	  REFLEXÕES	  EM	  
TORNO	  DE	  DADOS	  RECOLHIDOS	  NO	  ÂMBITO	  DO	  PROJETO	  YOUNG	  
ADULLLT	  

242	   Anabela	  Pinheiro	  e	  João	  Queirós	   EDUCADORES	  DE	  ADULTOS:	  ORIENTAÇÕES,	  SABERES	  E	  PRÁTICAS	  
PROFISSIONAIS	  NUM	  CONTEXTO	  DE	  PERSISTENTE	  INCERTEZA	  

282	   Nuno	  Santos	  Loureiro	  e	  Mariana	  
Gaio	  Alves	  

EFICÁCIA	  DA	  FORMAÇÃO:	  UM	  ESTUDO	  LONGITUDINAL	  NAS	  FORÇAS	  
ARMADAS	  PORTUGUESAS	  

163	   Daniela	  Silva	   “VENCER	  A	  BATALHA	  DA	  QUALIFICAÇÃO”:	  RACIONALIDADES	  NA	  
EDUCAÇÃO	  DE	  ADULTOS	  EM	  PORTUGAL	  (2000-‐2018)	  

SC	  E4	  –	  Educação	  Superior,	  Mobilidade	  Académica	  e	  Economia	  do	  Conhecimento	  
13/10	  |	  9h	  |	  FPCEUC	  –	  Edifício	  2	  –	  Sala	  2.3	  |	  Coordenação:	  Esperança	  Ribeiro	  

083	   Cristina	  Couto	  Varela,	  Alexandra	  Sá	  
Costa	  e	  António	  Magalhães	  

A	  CONFIGURAÇÃO	  DAS	  CIÊNCIAS	  DA	  EDUCAÇÃO	  EM	  PORTUGAL:	  
UM	  ESTUDO	  EXPLORATÓRIO	  BASEADO	  NAS	  TESES	  DE	  
DOUTORAMENTO	  DEFENDIDAS	  EM	  2016	  

300	   Manuel	  Chaves,	  Maria	  do	  Rosário	  
Pinheiro	  e	  Leandro	  de	  Almeida	  

IMPACTO	  DAS	  MEDIDAS	  DE	  AUTOEFICÁCIA	  INDIVIDUAL	  E	  COLETIVA	  
NAS	  PRÁTICAS	  PEDAGÓGICAS	  NO	  ENSINO	  SUPERIOR	  

326	   Ana	  Luísa	  Pinto	  do	  Souto	  Melo	   PROJETO	  DESENHAR	  VISEU:	  UMA	  EXPERIÊNCIA	  PEDAGÓGICA	  NO	  
ENSINO	  SUPERIOR	  NO	  ÂMBITO	  DA	  LECIONAÇÃO	  DAS	  ARTES	  

237	   Esperança	  Ribeiro,	  Sara	  Felizardo,	  
Rosa	  Novo,	  Ana	  Prada	  e	  Cátia	  
Magalhães	  

PERCEÇÃO	  DE	  EMPATIA	  EM	  ESTUDANTES	  DE	  EDUCAÇÃO	  SOCIAL:	  
IMPLICAÇÕES	  PARA	  A	  FORMAÇÃO	  NO	  ENSINO	  SUPERIOR	  

SC	  E5	  –	  Educação,	  Artes	  e	  Indústrias	  Culturais	  
13/10	  |	  9h	  |	  FPCEUC	  –	  Edifício	  2	  –	  Sala	  2.6	  |	  Coordenação:	  Ana	  Paula	  Caetano	  

144	   Susana	  Gomes	   A	  COOPERAÇÃO	  ENTRE	  O	  ESPAÇO	  ESCOLAR	  E	  O	  ESPAÇO	  
MUSEOLÓGICO:	  OS	  DESAFIOS	  DE	  UMA	  PARCERIA	  EDUCATIVA	  AO	  
ENCONTRO	  DO	  ACESSO	  À	  CULTURA	  

275	   Elis	  Regina	  Silva	  e	  Dayanna	  dos	  
Santos	  

LOUCURA	  E	  LITERATURA:	  UMA	  ANÁLISE	  DO	  CONTO	  “ANDRÉ	  
LOUCO”	  DO	  ESCRITOR	  BRASILEIRO	  BERNARDO	  ÉLIS.	  

182	   Vilma	  Lení	  Nista-‐Piccolo	  e	  Yara	  
Machado	  da	  Silva	  

INTELIGÊNCIA	  CORPORAL	  CINESTÉSICA	  EXPRESSA	  EM	  AULAS	  DE	  
EDUCAÇÃO	  FÍSICA	  ESCOLAR	  

245	   Ana	  Paula	  Caetano	  e	  Ana	  Paz	   TEMAS	  EMERGENTES	  DE	  INVESTIGAÇÃO	  EM	  EDUCAÇÃO	  ARTÍSTICA	  

SC	  E6	  –	  Educação,	  Memórias	  e	  Património	  
13/10	  |	  9h	  |	  FPCEUC	  –	  Edifício	  2	  –	  Sala	  2.8	  |	  Coordenação:	  Rooney	  Pinto	  

060	   Suzana	  Lopes	  de	  Albuquerque	   A	  SAGA	  DO	  PORTUGUÊS	  CASTILHO	  NO	  IMPÉRIO	  BRASILEIRO:	  
INSTRUÇÃO	  E	  AGRICULTURA.	  

069	   Jorge	  Cardoso	  e	  Décio	  Martins	   COSTA	  LOBO	  E	  A	  ASTROFÍSICA	  SOLAR	  EM	  COIMBRA	  
110	   Rita	  Agudo	  Rego	   DESENVOLVENDO	  COMPETÊNCIAS	  DA	  3ªCLASSE	  ENQUANTO	  SE	  

PLANTAVAM	  FAVAS	  
254	   Ana	  Cláudia	  Carmo	  dos	  Reis	   “PESSOAS	  DE	  IDEIAS	  LARGAS”:	  VIAGENS	  DE	  HELOISA	  MARINHO	  ÀS	  

ASSEMBLEIAS	  GERAIS	  DA	  OMEP	  
328	   Rooney	  Pinto	   AS	  FONTES	  DOCUMENTAIS	  DAS	  CASAS	  DA	  CRIANÇA	  COMO	  

MEMÓRIA	  DA	  INFÂNCIA,	  EDUCAÇÃO	  E	  ASSISTÊNCIA	  SOCIAL	  EM	  
PORTUGAL	  

	  

	  



SC	  E7	  –	  Estudos	  Curriculares	  e	  Práticas	  Educativas	  
13/10	  |	  9h	  |	  FPCEUC	  –	  Edifício	  2	  –	  Sala	  3.1	  |	  Coordenação:	  Fernando	  Rodrigues	  Silva	  

036	   Patrícia	  Coelho	  e	  Luís	  Mota	   ENSINAR	  E	  APRENDER	  HISTÓRIA	  E	  GEOGRAFIA	  DE	  PORTUGAL.	  A	  
COMPONENTE	  LOCAL	  E	  REGIONAL	  DO	  CURRÍCULO	  

075	   Sara	  Ferreira,	  Isabel	  Festas,	  Helena	  
Damião	  e	  Maria	  Prata	  

A	  INSTRUÇÃO	  ESTRATÉGICA	  DO	  SRSD	  NA	  ESCRITA	  DO	  ENSAIO	  DE	  
OPINIÃO	  

076	   Francisco	  Guimarães	  e	  Maria	  do	  Céu	  
Roldão	  

PROGRAMA	  DE	  EDUCAÇÃO	  MORAL	  RELIGIOSA	  CATÓLICA	  –	  EDIÇÃO	  
DE	  2014	  (P-‐2014):	  SOB	  O	  OLHAR	  DE	  PEDRO	  D’OREY	  DA	  CUNHA	  

224	   Ana	  Rita	  Ferreira	  e	  Luís	  Grosso	  
Correia	  

POR	  UMA	  LITERACIA	  CRÍTICA	  DE	  HISTÓRIA:	  PRIMEIROS	  
RESULTADOS	  DE	  QUESTIONÁRIO	  REALIZADO	  ÀS/AOS	  
PROFESSORAS/ES	  

010	   Fernando	  Rodrigues	  Silva	  e	  António	  
Morais	  Pinto	  

O	  DESCOBRIR/SENTIR	  A	  LITERACIA	  ECONÓMICA	  NO	  QUOTIDIANO	  
DA	  PRÁTICA	  ESCOLAR	  

SC	  E8	  –	  Estudos	  Curriculares	  e	  Práticas	  Educativas	  
13/10	  |	  9h	  |	  FPCEUC	  –	  Edifício	  2	  –	  Sala	  	  3.4|	  Coordenação:	  Luís	  Mota	  

059	   Andreia	  Magalhães,	  José	  Matias	  
Alves	  e	  António	  Andrade	  

A	  INTERNET	  DAS	  COISAS	  NA	  EDUCAÇÃO	  

142	   Patrícia	  Fernandes,	  Armanda	  Matos	  
e	  Isabel	  Festas	  

LITERACIA	  MEDIÁTICA:	  CONSTRUÇÃO	  E	  VALIDAÇÃO	  DE	  
INSTRUMENTOS	  DE	  AVALIAÇÃO	  

183	   Maria	  Cristina	  de	  Oliveira	  Silveira	   OS	  BLOGS	  DE	  PROFESSORES	  E	  A	  FORMAÇÃO	  CONTINUADA	  –	  
AUTONOMIA	  DOCENTE	  E	  AUTO	  FORMAÇÃO	  

201	   Álvaro	  Nieto	  Ratero,	  Luís	  Mota	  e	  
José	  María	  Hernández	  Díaz	  

DOS	  PROJETOS	  EUROPEUS	  À	  APRENDIZAGEM	  POR	  PROJETOS.	  O	  
CASO	  DO	  JORNAL	  ESCOLAR	  DIGITAL	  EL	  MAGISTRAL	  

219	   Ivo	  Fernandes	  Gomes,	  Maria	  
Cristina	  Silveira	  e	  Paulo	  David	  de	  
Jesus	  Tostes	  

MÍDIAS	  DIGITAIS	  E	  CONHECIMENTO:	  OS	  JOVENS	  DO	  ENSINO	  MÉDIO	  
E	  AS	  PRÁTICAS	  ESCOLARES	  

223	   Flávia	  Pereira	  e	  Cláudio	  Magalhães	   A	  ALFABETIZAÇÃO	  E	  O	  USO	  DE	  TIC	  NO	  ENSINO	  FUNDAMENTAL	  DA	  
ESCOLA	  PÚBLICA	  

SC	  E9	  –	  Estudos	  Curriculares	  e	  Práticas	  Educativas	  
13/10	  |	  9h	  |	  FPCEUC	  –	  Edifício	  1	  –	  Sala	  4.1	  |	  Coordenação:	  Filomena	  Rodrigues	  

020	   Mónica	  Seabra	  e	  Rui	  Vieira	   CONCEÇÕES	  DE	  FUTUROS	  PROFESSORES	  SOBRE	  CIÊNCIA	  NUMA	  
PERSPETIVA	  DE	  INTERLIGAÇÃO	  COM	  A	  TECNOLOGIA	  E	  A	  
SOCIEDADE	  	  

042	   Ana	  Maria	  Oliveira,	  Tiago	  Felipe	  
Alves	  e	  Wendell	  Lima	  

AS	  TENDÊNCIAS	  NO	  ENSINO	  DA	  MATEMÁTICA:	  UMA	  PERCEPÇÃO	  
NO	  ENFOQUE	  DA	  PRÁTICA	  DO	  CURSO	  DE	  LICENCIATURA	  EM	  
MATEMÁTICA	  

226	   Isabel	  Lage	  e	  José	  Matias	  Alves	   PROGRAMA	  ‘AUTONOMIA	  E	  FLEXIBILIDADE	  CURRICULAR’	  E	  
IMPACTOS	  NOS	  MODOS	  DE	  ENSINAR	  E	  APRENDER	  –	  PERCEÇÕES	  DE	  
ALUNOS	  

292	   Teresa	  Conceição,	  Mónica	  Baptista	  
e	  João	  Pedro	  da	  Ponte	  

O	  ESTUDO	  DE	  AULA	  PARA	  AS	  APRENDIZAGENS	  DOS	  FUTUROS	  
PROFESSORES	  DE	  FÍSICA	  E	  QUÍMICA	  SOBRE	  TAREFAS	  DE	  
INVESTIGAÇÃO	  

094	   Filomena	  Rodrigues	  e	  Maria	  João	  
Mogarro	  

CURRÍCULOS	  DE	  FORMAÇÃO	  INICIAL	  DE	  PROFESSORES	  DE	  CIÊNCIAS	  
NO	  ENSINO	  SUPERIOR:	  CONCEÇÕES	  LUSO-‐IRLANDESAS	  

	  

	  

	  



SC	  E10	  –	  Estudos	  Curriculares	  e	  Práticas	  Educativas	  
13/10	  |	  9h	  |	  FPCEUC	  –	  Edifício	  1	  –	  Sala	  4.2	  |	  Coordenação:	  Ana	  Mouraz	  

107	   João	  Rocha	   PRÁTICA	  DE	  ENSINO	  SUPERVISIONADA:	  CONTRIBUTOS	  DA	  
SUPERVISÃO	  PEDAGÓGICA	  PARA	  O	  DESENVOLVIMENTO	  
PROFISSIONAL	  DOS	  PROFESSORES	  DO	  1.º	  CICLO	  DO	  ENSINO	  BÁSICO	  

170	   Carlos	  Manuel	  Ribeiro	  da	  Silva	  e	  Ana	  
Sofia	  da	  Silva	  Pereira	  

ALAVANCAS	  CRIATIVAS	  E	  APRENDIZAGEM:	  CONTRIBUTOS	  PARA	  
UMA	  PEDAGOGIA	  PROMOTORA	  DE	  CRIATIVIDADE	  NO	  1.º	  CICLO	  

228	   Cristina	  Mesquita,	  Elza	  Mesquita,	  
Maria	  José	  Rodrigues,	  Mário	  
Cardoso	  e	  Cristina	  Martins	  

RELATÓRIOS	  DE	  PRÁTICA	  DE	  ENSINO	  SUPERVISIONADA:	  OPÇÕES	  
INVESTIGATIVAS	  DOS	  FUTUROS	  PROFESSORES	  

239	   Cristina	  Sanches,	  Vera	  Monteiro,	  
Natalie	  Nóbrega	  Santos,	  Lourdes	  
Mata	  e	  Marta	  Gomes	  

A	  QUALIDADE	  DO	  FEEDBACK	  ESCRITO	  DO	  PROFESSOR	  NO	  1º	  CICLO	  
DO	  ENSINO	  BÁSICO	  

322	   Maria	  do	  Céu	  Ribeiro	  e	  Queirós	  
Telma	  

PERCEÇÕES	  DOS	  ESTAGIÁRIOS:	  O	  PAPEL	  DO	  SUPERVISOR	  EM	  
CONTEXTO	  DE	  PRÁTICA	  DE	  ENSINO	  SUPERVIONADA	  

293	   Ana	  Mouraz,	  Ana	  Cristina	  Torres	  e	  
Daniela	  Pinto	  

DO	  REFLEXO	  DO	  ESPELHO	  À	  JANELA	  ABERTA:	  O	  POTENCIAL	  DA	  
OBSERVAÇÃO	  DE	  PARES	  MULTIDISCIPLINAR	  NA	  COMPREENSÃO	  
SITUADA	  DAS	  PRÁTICAS	  CURRICULARES	  

SC	  E11–	  Gerontologia	  Educativa	  e	  Envelhecimento	  Ativo	  
13/10	  |	  9h	  |	  FPCEUC	  –	  Edifício	  1	  –	  Sala	  4.4	  |	  Coordenação:	  Silvia	  Parreiral	  

158	   Filipa	  Feitor,	  Márcia	  Carvalho	  e	  
Albertina	  Oliveira	  

O	  PAPEL	  DAS	  UNIVERSIDADES	  SENIORES	  NA	  TRANSFORMAÇÃO	  DA	  
VIDA	  DAS	  PESSOAS	  DE	  IDADE	  AVANÇADA	  

159	   Catarina	  Tudela	  e	  Albertina	  Oliveira	   A	  GERONTOLOGIA	  EDUCATIVA	  COM	  RECURSO	  A	  ATIVIDADES	  
ASSISTIDAS	  POR	  ANIMAIS	  EM	  CONTEXTO	  DE	  LAR	  	  

190	   Joana	  Costa	  e	  Maria	  Silva	   O	  CONHECIMENTO	  DE	  OFÍCIO	  DE	  SENIORES	  INSTITUCIONALIZADOS	  
AO	  SERVIÇO	  DE	  NOVOS	  APRENDIZES	  

192	   Maria	  Conceição	  Antunes	  e	  Nádia	  
Almeida	  

EDUCAÇÃO	  E	  ENVELHECIMENTO	  BEM	  SUCEDIDO	  

151	   Kelly	  Alves,	  Amélia	  Lopes	  e	  
Fernando	  Pereira	  

O	  EFEITO	  DO	  ENVELHECIMENTO	  NAS	  PRÁTICAS	  PROFISSIONAIS:	  
PESPETIVAS	  DOS	  PROFESSORES	  DO	  PRÉ-‐ESCOLAR	  AO	  SECUNDÁRIO	  
NO	  CONTEXTO	  PORTUGUÊS	  

172	   Dina	  Soeiro,	  Sílvia	  Parreiral	  e	  Vera	  
Carvalho	  

NUNCA	  É	  TARDE	  PARA	  VIVER,	  MUITO	  MENOS	  PARA	  APRENDER	  

SC	  E12	  –	  Juventudes	  e	  Transições	  
13/10	  |	  9h	  |	  FPCEUC	  –	  Edifício	  1	  –	  Sala	  4.5	  |	  Coordenação:	  Natália	  Alves	  

048	   Maria	  da	  Conceição	  Martins	  e	  
Feliciano	  H.	  Veiga	  

CARACTERIZAÇÃO	  DAS	  ATITUDES	  DOS	  JOVENS	  FACE	  A	  SI	  PRÓPRIOS,	  
IDADE	  E	  SEXO	  

204	   Carlos	  Reis,	  Dores	  Formosinho,	  
António	  Castro	  Fonseca	  e	  María	  
José	  Flores	  Tena	  

AUTUMN	  CHILDREN:	  THE	  RELATIVE	  AGE	  EFFECT	  IN	  ACADEMIC	  AND	  
LIFE	  ADJUSTMENT	  

308	   Elisabete	  Pinto	  da	  Costa,	  Patrícia	  
Ribeiro	  e	  Renata	  Teles	  

MEDIAÇÃO:	  CULTURA(S)	  DE	  BOA	  CONVIVÊNCIA	  JUVENIL	  

068	   Natália	  Alves,	  Rita	  Queiroga,	  Paula	  
Guimarães	  e	  António	  José	  Almeida	  

UMA	  OUTRA	  EDUCAÇÃO.	  CURSOS	  EFA	  DE	  DUPLA	  CERTIFICAÇÃO	  E	  
CURSOS	  DE	  VIDA	  DE	  JOVENS	  ADULTOS	  

	  

	  

	  



SC	  E13	  -‐	  Metodologias	  e	  Ética	  de	  Investigação	  
13/10	  |	  9h	  |	  FPCEUC	  –	  Edifício	  1	  –	  Sala	  4.8	  |	  Coordenação:	  Ana	  Paula	  Cardoso	  

074	   Ivana	  Rosa,	  Manuela	  Ferreira	  e	  
Patrícia	  Lima	  

“ELA	  DISSE	  QUE	  VOCÊ	  É	  UMA	  RAPTORA	  DE	  CRIANÇAS,	  MAS	  VOCÊ	  
NÃO	  É,	  POIS	  NÃO?”	  –	  DILEMAS	  DA	  EXPERIÊNCIA	  DE	  UMA	  PESQUISA	  
ETNOGRÁFICA	  COM	  CRIANÇAS	  EM	  ESPAÇOS	  ABERTOS	  

123	   Rita	  Ramos	  de	  Sousa	  e	  Manuela	  
Ferreira	  

DESAFIOS,	  DIFICULDADES	  E	  LIMITAÇÕES	  DE	  UMA	  PESQUISA	  
ETNOGRÁFICA	  NO	  CONTEXTO	  HOSPITALAR	  PEDIÁTRICO	  
ONCOLÓGICO	  

127	   Joana	  da	  Silva	  Pinto	   REFLEXÕES	  SOBRE	  ÉTICA	  NA	  PESQUISA	  COM	  CRIANÇAS	  –	  A	  
METODOLOGIA	  ETNOGRÁFICA	  EM	  CONTEXTO	  DE	  PESQUISA	  
INTERNACIONAL	  

096	   Ana	  Paula	  Cardoso,	  Fernando	  
Alexandre	  Lopes	  e	  Maria	  Aldina	  
Rodrigues	  

A	  INVESTIGAÇÃO-‐ACÇÃO	  NA	  FORMAÇÃO	  DE	  PROFESSORES:	  
POSSIBILIDADES	  E	  LIMITES	  

SC	  E14	  |	  13/10	  |	  9h	  |	  FPCEUC	  –	  Edifício	  1	  –	  Anfiteatro	  
P09	  –	  EXPERIÊNCIAS	  DE	  PARTICIPAÇÃO	  DE	  JOVENS	  EM	  CONTEXTOS	  EDUCATIVOS	  DIVERSOS	  2	  –	  
Coordenação:	  Teresa	  Silva	  Dias	  

P09.1	   Teresa	  Silva	  Dias,	  António	  
Fonseca	  e	  Isabel	  Menezes	  

“SE	  EU	  FOSSE	  SECRETÁRIO	  DE	  ESTADO	  DA	  JUVENTUDE	  E	  
DESPORTO…”	  

P09.2	   Teresa	  Ferreira,	  João	  Silva,	  
Andreia	  Caetano,	  Mariana	  
Rodrigues	  e	  Norberto	  Ribeiro.	  

AVALIAÇÃO	  DO	  IMPACTO	  DO	  PROJETO	  ‘JOVEM	  AUTARCA’	  

P09.3	   Andreia	  Caetano,	  Helena	  C.	  
Araújo	  e	  Pedro	  Daniel	  Ferreira	  

PRÁTICAS	  EDUCATIVAS	  DE	  CIDADANIA	  EUROPEIA:	  VISÕES	  E	  
PERCEÇÕES	  DE	  JOVENS	  PORTUGUESES	  

P09.4	   Mariana	  Rodrigues,	  Isabel	  
Menezes	  e	  Pedro	  Daniel	  Ferreira	  

EFEITOS	  LONGITUDINAIS	  DE	  AGENTES	  DE	  SOCIALIZAÇÃO	  POLÍTICA	  
NOS	  COMPORTAMENTOS	  DE	  PARTICIPAÇÃO	  DE	  JOVENS	  

SC	  E15	  |	  13/10	  |	  9h	  |	  FPCEUC	  –	  Edifício	  2	  –	  Anfiteatro	  
P01	  –	  PRÁTICAS	  PEDAGÓGICAS	  NOS	  ESPAÇOS	  EXTERIORES	  EM	  EDUCAÇÃO	  DE	  INFÂNCIA	  –	  DESAFIOS	  E	  
REALIDADES	  –	  Coordenação:	  Gabriela	  Portugal	  

P01.1	   Gabriela	  Bento	  e	  Gabriela	  Portugal	   O	  DESAFIO	  DE	  PRÁTICAS	  EDUCATIVAS	  NO	  ESPAÇO	  EXTERIOR	  EM	  
EDUCAÇÃO	  DE	  INFÂNCIA	  –	  UMA	  REFLEXÃO	  SOBRE	  
POSSIBILIDADES	  DE	  MUDANÇA	  PEDAGÓGICA	  

P01.2	   Gabriela	  Bento	  e	  Jorge	  Adelino	  Costa	   (DES)ARTICULAÇÃO	  ENTRE	  DISCURSOS	  E	  PRÁTICAS	  DE	  
VALORIZAÇÃO	  DO	  ESPAÇO	  EXTERIOR	  EM	  CONTEXTOS	  DE	  
EDUCAÇÃO	  DE	  INFÂNCIA	  

P01.3	   Gabriela	  Bento	  e	  Gisela	  Dias	   PROJETO	  SEREI(A)	  NO	  JARDIM	  –	  CONSTRUÇÃO	  DE	  
OPORTUNIDADES	  EDUCATIVAS	  DIFERENCIADORAS	  

P01.4	   Maria	  Figueiredo	   EDUCADOR/A	  COMO	  INVESTIGADOR/A	  DAS	  SUAS	  PRÁTICAS	  NO	  
ESPAÇO	  EXTERIOR	  

	  

  



LOCALIZAÇÃO	  
 

 
	  
Auditório	  da	  Reitoria	  
Rua	  Larga	  
Acesso	  pelas	  escadas	  
	  
FPCEUC	  –	  Edifício	  1	  
Rua	  do	  Colégio	  Novo	  
	  
FPCEUC	  –	  Edifício	  2	  
Largo	  Dom	  Dinis	  
Acesso	  pelo	  parque	  ao	  lado	  das	  Escadas	  Monumentais	  
  



  



	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Organização	  

	   	   	  
	  
	  
Apoio	   	   	   	   	   	   	   	   Transportadora	  Oficial	  

	  	   	   	   	   	   	  


