
 

 

 
 
 
 
 
 

Lisboa, 10 de outubro de 2017 

 

Assunto: 1º Congresso das escolas - divulgação 

 

Exmo.  (a), 

As direções da AEEP – Associação dos Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo, 

ANDAEP - Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, ANDE - 

Associação Nacional de Dirigentes Escolares e a ANESPO – Associação Nacional de Escolas 

Profissionais, vêm convidar V. Exa. a participar no 1º Congresso das Escolas, que se realiza a 2 e 3 

de novembro de 2017, na Fundação Calouste Gulbenkian. 

Estas quatro associações são uma importante expressão da sociedade civil na educação e 

representam um ponto essencial do sistema educativo: as escolas; cada escola. Queremos 

ultrapassar as querelas público/privado, ricos/pobres, interior/litoral. Interessa-nos discutir como 

podemos, cada um com a sua especificidade, as suas forças e as suas fraquezas, melhorar 

constantemente o serviço educativo que prestamos. Interessa-nos construir a partir do que temos 

em comum: uma enorme vontade de levar cada aluno a descobrir-se na sua humanidade e a 

atingir todo o seu potencial. 

Neste contexto, e por ocasião dos 30 anos da Lei de Bases do Sistema Educativo, as direções da 

AEEP, ANDAEP, ANDE e ANESPO decidiram dar voz à pedagogia a partir das escolas. Queremos 

debater em congresso, juntos, os caminhos de construção do futuro. Um futuro que nasce, todos 

os dias, em cada escola. Consideramos que no debate sobre a Lei de Bases, as escolas devem ser, 

não apenas ouvidas, mas um dos motores principais da reflexão. 

Vimos pois publicitar este que é o 1º Congresso das Escolas, que se realiza a 2 e 3 de novembro de 

2017, na Fundação Calouste Gulbenkian e que conta com patrocínio e presença de Sua Excelência 

o Presidente da República Portuguesa, Doutor Marcelo Rebelo de Sousa. 

Toda a informação e documentação do congresso estará disponível numa página de Faceboock e 

as inscrições estão abertas até 15 outubro, até atingir a capacidade, neste link. 

 

Com os nossos melhores cumprimentos e esperando contar com todos nesta iniciativa, 

 
 

   

António José Sarmento Filinto Lima Manuel Pereira José Luís Presa 
Presidente direção AEEP 

 

Presidente direção ANDAEP 

  

Presidente direção ANESPO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/congressodasescolas/
https://www.ifthenpay.com/ccv/?formid=EBE3D38F-722E-4819-B45B-E6FEAC87A0D2


 

 

 
 
 
 

Dia 2 de novembro - 5ª feira 

Horas Sessão Conteúdo 

09:00 Receção participantes 

09:30 Sessão abertura Ministro da Educação  
FCG, AEEP, ANDAEP, ANDE, ANESPO 

10:00 Keynote 1 Autonomia da escola e currículo: passado, presente e futuro 
Joaquim Azevedo 

11:00 coffee break 

11:30 Painel 1 Flexibilidade curricular no ensino secundário - cursos cientifico-
humanísticos 

Painel 2 Flexibilidade curricular no ensino profissional 

Painel 3 Flexibilidade curricular no ensino básico 

13:00 almoço 

14:30 Keynote 2 Fundamentos do modelo de governo das escolas  
Maria Lurdes Rodrigues 

16:00 coffee-break 

16:30 Painel 4 O papel das (diversas) lideranças na gestão curricular da escola 

Painel 5 Papel e vocação do ensino secundário na escolaridade 
obrigatória 

Painel 6 Educar para (que) emprego? 

Painel 7 Autonomia da escola e avaliação externa 

18:00 Keynote 3 O governo da escola como prática educativa 
Licínio Lima 

19:30 Momento artístico 

Dia 3 de novembro - 6ª feira 

Horas Sessão Conteúdo 

09:00 Receção participantes 

09:30 Painel 8 Práticas de gestão curricular 

Painel 9 Práticas de gestão curricular 

Painel 10 Práticas de gestão curricular 

11:00 coffee break 

11:30 Keynote 4 Educação, cultura e cidadania: desafios do futuro  
Guilherme Oliveira Martins 

12:30 Conclusões e  
Encerramento 

S. Exa Presidente da República  
AEEP, ANDAEP, ANDE, ANESPO 

 


