CONFERÊNCIA ANUAL
DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

Ensino a Distância na Educação e Formação
3.º webinar – Interface das Tecnologias e das Pessoas
em situação de aprendizagem
Online | 9 de dezembro de 2020 | 14:00 – 16:00

Promotores

Enquadramento

Comissão Setorial para a Educação e Formação (CS/11)
Instituto Português da Qualidade (IPQ)
A Conferência Anual da CS/11 é o evento que celebra um modelo de participação voluntária
das organizações do setor da Educação e Formação e que dá continuidade aos Encontros de
novembro que, todos os anos e ao longo de duas décadas, a Comissão Setorial para a Educação
e Formação tem vindo a promover.
Por contingência do período em que vivemos, a Conferência de 2020 concretiza-se através
de 3 webinars, em datas distintas: 28 de outubro, 11 de novembro e 9 de dezembro, sendo o
webinar de novembro na véspera do Dia Mundial da Qualidade.
Depois de um tempo marcado por uma enorme instabilidade e ampla troca de ideias sobre a
realidade do nosso ensino e a vida das instituições, a CS/11 não podia deixar de centrar a sua
atenção sobre Ensino a Distância na Educação e Formação, fazendo uma espécie de balanço
dos acontecimentos recentes.

Destinatários

INSCRIÇÕES

Todos os profissionais e atores do sistema de Educação e Formação em Portugal, assim como os
interessados nos problemas do ensino e seus desafios diários e a longo prazo.

A participação é gratuita e requer inscrição até 4 de dezembro (inclusive).

As inscrições devem ser efetuadas através do preenchimento da ficha de inscrição.
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PROGRAMA
14:00

Boas-vindas
Lídia Jacob, Vogal do Conselho Diretivo do Instituto Português da Qualidade
Cristina Salgado, Perita da Comissão Setorial para a Educação e Formação (CS/11)

14:10

Formação
Paulo Peixoto, ATEC – Academia de Formação

14:30

Ensino Básico e Secundário
(orador/a designar)

14:50

Ensino Superior
Isabel Gonçalves, Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa (IST)
Ana Teresa Oliveira, Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC)

15:10

Perguntas e Respostas

16:00

Encerramento
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