IX Convenção Nacional FNE, CONFAP e ANDAEP:

Pensar, avaliar e agir com inovação
É já no próximo dia 22 de maio de 2021, entre as 10h e as 17h, que se realiza, em formato
webinário, a IX Convenção Nacional da FNE (Federação Nacional da Educação), CON FAP
(Confederação Nacional das Associações de Pais) e ANDAEP (Associação Nacional de Diretores de
Agrupamentos e Escolas Públicas), este ano subordinada ao tema "Pensar, avaliar e agir com
inovação - Uma escola com menos papéis e com um papel cada vez mais importante".
Professores, Pais, Diretores e Alunos voltam a reunir-se em nova iniciativa digital na busca de
contributos para ajudar a determinar o caminho das escolas num presente já cheio de novos
desafios, assim como para um futuro em busca de respostas educativas apropriadas, no período
pós-pandemia COVID-19.
A IX Convenção Nacional terá a sessão de abertura às 10h00 a cargo de Firmino Marques
(Presidente da Comissão Parlamentar de Educação) e de João Costa (Secretário de Estado Adjunto
e da Educação). Segue-se pelas 10h30 José António Moreira (Universidade Aberta) no painel "A
Escola digital emergente no Pós-pandemia", com moderação de Manuela Machado (ANDAEP), e
pelas 11h30 o tema "A Sala de Aula como um espaço de oportunidade num tempo póspandémico" com Luís Borges Gouveia (Universidade Fernando Pessoa), com Laura Rocha (FNE)
como moderadora.
Às 14h30 acontece o painel "Que currículo para um mundo em mudança? - A educação
ambiental" com o Presidente da Associação Zero, Francisco Ferreira, numa apresentação
moderada por Rita Nogueira (FNE) seguindo-se pelas 15h30 o debate sobre "A construção do
currículo no processo educativo" com a participação de Rui Trindade (Universidade do Porto) e
Cristina Paula Cruz (CONFAP) na moderação.
A sessão de encerramento vai contar com as participações do Secretário-Geral da FNE, João Dias
da Silva, do Presidente da ANDAEP, Filinto Lima, e do Presidente do Conselho Executivo da
CONFAP Jorge Ascenção.
Esta Convenção anual, que se iniciou em 2013, representa um momento importante para as três
organizações, uma vez que permite uma reflexão conjunta entre Pais, Professores, Diretores e
Alunos do ensino secundário, sobre questões que afetam o futuro do sistema educativo e que se
revelam determinantes na promoção do sucesso escolar para todos.
Convidam-se os Órgãos de Comunicação Social a acompanharem os trabalhos.
Inscreva-se e participe gratuitamente em:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_701tMWH6RjChVZEKz-MKqg
Porto, 19 de maio de 2021
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