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iniciativa do sdpa realiza-se nos dias 06 e 07 de outubro, na praia da vitória

Summit Educacional convida docentes
a refletirem sobre a profissão

auditório do ramo grande Summit Educacional promove várias conferências sobre a profissão dos docentes

A iniciativa pretende assinalar o Dia Mundial do Professor e colocar os docentes a refletirem sobre várias questões associadas à profissão.

O Sindicato Democrático dos Professores dos Açores (SDPA) organiza, nos dias 06 e 07 de outubro, um
conjunto um Summit Educacional,
na Praia da Vitória, que reúne um
ciclo de conferências sobre a profissão dos docentes.
A iniciativa, que decorrerá no Auditório do Ramo Grande, pretende assinalar o Dia Mundial do Professor,
que se comemora a 05 de outubro.
O Summit Educacional destina-se a
professores e educadores de infância, sócios ou não sindicalizados,
sendo que a participação é gratuita,
mas sujeita a inscrição prévia.
O sindicato lança o desafio para
que reflitam criticamente sobre
questões como “a educação como

profissão docente, às luzes do pensamento pedagógico da ciência e
da consciência contemporâneas; a
análise perspetivada pelos profissionais para ‘ver e pensar’ clara e
profundamente sobre o fenómeno
paradoxal do ensino-aprendizagem,
no mundo contemporâneo, e as
infinitas possibilidades de pensar
e praticar a educação”, segundo a
fundamentação do evento, a que DI
teve acesso.
Integrada na campanha da Federação Nacional da Educação “#obrigadoprofessor”, que visa o reconhecimento do professor na sociedade, a
iniciativa pretende também promover a imagem social do professor e,
por essa via, “valorizar a educação

e dignificar a docência”.
Programa

De acordo com o SDPA, no primeiro dia, predominará o conteúdo
teórico-prático e de sensibilização
à prevenção e ao tratamento das
doenças profissionais adquiridas
em resultado do exercício da função docente, estando previstas duas
conferências com Sara Vicente, especialista em intervenção terapêutica motora, oral e facial, e Mónica
Nunes, especialista em Psicologia
Clínica e Dinâmica.
Já no segundo dia, as temáticas serão orientadas para a partilha de
exemplos de sucesso de práticas pedagógicas e de dinâmicas de atuação
em contextos educativos diferenciados, através das comunicações
apresentadas pelos oradores Duarte
Pinheiro, diretor e conselheiro do
Programa Luso-Africano-Brasileiro
na San José State University, na
Califórnia, Susana Castro, docente

de português, Miguel Monjardino,
professor da Faculdade de Ciências
Humanas da Universidade Católica
Portuguesa, e João Couvaneiro, investigador do Centro de História da
Universidade de Lisboa.
O encontro inclui ainda uma terceira parte, também no segundo dia,
vocacionada para a apropriação do
conhecimento científico resultante
da investigação e de estudos desenvolvidos na Região, através do Projeto (In)coerências, desenvolvido
por Francisco Simões, psicólogo e
investigador do Centro de Intervenção e Prevenção Social do Instituto
Universitário de Lisboa (ISCTEIUL).
Serão debatidas questões como a
mentoria escolar e a autonomia,
o poder disciplinar e a autoridade
na educação, entre outros, procurando-se algumas linhas de rumo
naquilo que a investigação tem produzido em termos de conhecimento
científico.
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Ensinar
a comer bem
Um estudo realizado a nível nacional revelou que as crianças
açorianas são as que mais apresentam excesso de peso no
país. A nutricionista Tânia Rocha, em entrevista ao DI, lembra
que os pais também devem ser um exemplo à mesa. [02 e 03]

DIÁRIO INSULAR
Turismo

Açores já têm
o seu lugar
Em Dia Mundial de Turismo, a
associação “Casas Açorianas”
defende que os Açores já conquistaram notoriedade internacional e sublinha a importância
da sustentabilidade desta atividade. [05]
nos dias 06 e 07 de ouTubro

Summit
Educacional
na Praia

O SDPA organiza um Summit
Educacional na Praia da Vitória
para incentivar os docentes a
refletirem sobre a profissão. [06]
noiTe dos invesTigadores

Conversar ciência
Sexta-feira, cientistas vão falar
do seu trabalho a quem quiser
ouvir. A Noite Europeia dos Investigadores vai estender-se a
Angra do Heroísmo. [13]
PUB.

priscila melo investiga impressão 3d para próteses ósseas

TErcEirEnsE
dá carTas nas
novas TEcnologias
da saúdE
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