XXVII COLÓQUIO da AFIRSE PORTUGAL 2020
A AFIRSE Portugal vai realizar o seu
XXVII Colóquio em colaboração com o
Instituto de Educação da Universidade
de Lisboa, subordinado ao tema:

EDUCAÇÃO E BEM-ESTAR

EDUCAÇÃO E BEM-ESTAR

SOBRE O COLÓQUIO

Os trabalhos concretizar-se-ão através de conferências,
sessões plenárias, ateliês e simpósios. Nos ateliês e
simpósios será privilegiada a partilha de resultados de
trabalhos de investigação e o debate em torno desses
resultados.
A realização de simpósios sobre um tema especíﬁco
deverá ser proposta por um coordenador e reunir 3 ou
4 apresentações provenientes de mais de um país.
Tal como em anos anteriores, este colóquio destina-se a
todos os investigadores, professores, educadores e
outros proﬁssionais da educação e da formação, bem
como aos estudantes que se preparam para a intervenção ou para a investigação nestes domínios.

LÍNGUAS OFICIAIS

Português e Francês

COMISSÃO ORGANIZADORA

Ana Paula Caetano | Instituto de Educação – ULisboa
Ana Rita Faria | Instituto de Educação – ULisboa
Carmen Cavaco | Instituto de Educação – ULisboa
Feliciano Veiga | Instituto de Educação – ULisboa
Fernando Albuquerque Costa | Instituto de Educação – ULisboa
Isabel Freire | Instituto de Educação – ULisboa
Joana Marques | Instituto de Educação – ULisboa
João Pinhal | Presidente da AFIRSE Portugal
Júlia Ferreira | AFIRSE Portugal
Louis Marmoz | Ancien Président de l’AFIRSE
Luís Miguel Carvalho | Instituto de Educação – ULisboa
Maria João Cardona | ESE – Inst. Politécnico de Santarém
Mónica Baptista | Instituto de Educação – ULisboa
Natália Alves | Instituto de Educação – ULisboa
Patrícia Rosado Pinto | FCM – U Nova de Lisboa
Patrick Boumard | Co-Président de l’ AFIRSE

PROBLEMÁTICA

EIXOS ESTRUTURANTES

A questão do bem-estar esteve sempre subjacente ao
ato educativo e aos fundamentos das políticas educacionais, uma vez que a educação também visa
proporcionar aos povos e a cada pessoa individual os
meios para aceder à melhor qualidade de vida e à
satisfação dos seus anseios. Nos últimos tempos
sucedem-se os eventos académicos que procuram
analisar a relação entre educação e bem-estar, em
parte na sequência da importância crescente dada às
questões do desenvolvimento social e humano, da
defesa do ambiente e da vida saudável e do combate
às desigualdades. Da mesma maneira se mantém o
interesse pelas condições em que se desenvolvem os
processos de ensino e de aprendizagem, sejam elas
de natureza pedagógica, sejam de natureza política e
organizativa, pelas implicações que têm no sucesso
educativo.

O XXVI Colóquio da AFIRSE Portugal organizar-se-á,
como habitualmente, em conferências, mesas redondas e ateliês, em redor dos seguintes eixos temáticos:

O XXVII Colóquio da AFIRSE Portugal dedica-se a
analisar diversas dimensões da relação entre
educação e bem-estar. Aspetos teóricos desta
relação, bem como as práticas associadas à promoção
do bem-estar em e pela educação estarão em
discussão, incluindo o que diz respeito ao clima da
escola e da aprendizagem e às condições de
trabalho, designadamente dos professores. Damos
neste colóquio uma atenção especial à educação
para a saúde e à educação física e desportiva, que
não têm estado muito presentes nos programas dos
nossos colóquios, desta forma se contribuindo para
abrir o âmbito temático dos colóquios da AFIRSE
Portugal.

Eixo 5
Diversidade, inclusão e participação

Eixo 1
Questões teóricas associadas à
relação entre educação e bem-Estar
Eixo 2
Desenvolvimento, sustentabilidade e educação
Eixo 3
Políticas e práticas das cidades e dos territórios
Eixo 4
Currículo e bem-estar: programas e
práticas escolares e não escolares

Eixo 6
Educação para a Saúde
Eixo 7
Educação física, Exercício e Desporto
Eixo 8
Bem-estar e mal-estar docentes:
a formação e as condições de trabalho
Participarão no colóquio especialistas nacionais e
estrangeiros, nomeadamente oriundos de países
em que a AFIRSE está representada.

aﬁrse.ie.ulisboa.pt

INSCRIÇÃO
A inscrição é efetuada através de formulário próprio
no sítio do XXVI Colóquio da AFIRSE Portugal

XXVI COLÓQUIO da AFIRSE PORTUGAL
Instituto de Educação, Universidade de Lisboa
Lisboa, Portugal
aﬁrse.ie.ulisboa.pt

XXVII COLÓQUIO
DA AFIRSE PORTUGAL
2020

Até 10 de dezembro de 2019:
130 € público em geral
50 € Estudantes do ensino superior em Portugal
70 € membros da AFIRSE Portugal
100 € membros da SPCE, ADMEE e FPAE

DATAS E INFORMAÇÕES IMPORTANTES

A partir de 11 de dezembro de 2019 estes valores
sofrerão um aumento de 25€

Os resumos deverão ser submetidos online,
exclusivamente pela plataforma EasyChair, até ao
dia 31 de outubro de 2019.
A aceitação será comunicada aos autores até
ao dia 30 de novembro de 2019.

PAGAMENTO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA:
IBAN: PT50 0035 0824 000 1182 563 072
SWIFT: CGDIPTPL
BANCO: CGD
A inscrição só será considerada deﬁnitiva após recebimento de
comprovativo de pagamento. Este comprovativo deve ser
enviado por email para aﬁrse@ie.ulisboa.pt

SECRETARIADO

Ana Rita Faria | Instituto de Educação - ULisboa
aﬁrse@ie.ulisboa.pt

LOCAL DO COLÓQUIO
Instituto de Educação da Universidade de Lisboa
Alameda da Universidade
1649-013 Lisboa, Portugal
(Metro: Linha amarela, Cidade Universitária)

O XXVII Colóquio terá lugar nos dias 30 e 31 de
janeiro e 1 de fevereiro de 2020

Para garantir os 4 meses de antecedência
necessários para pedidos de bolsas de missão
cientíﬁca por parte dos colegas brasileiros, a
aceitação das respectivas propostas, apresentadas
até 30 de agosto de 2019, será comunicada até dia
30 de setembro de 2019.
As comunicações deverão basear-se em trabalhos
de investigação e respeitar os eixos temáticos do
colóquio. Os resumos são submetidos online em
português, francês ou espanhol (apenas uma
língua). Não podem exceder 2.500 carateres
(incluindo espaços) e devem identiﬁcar de três a
cinco palavras-chave.
Os textos deﬁnitivos das comunicações
apresentadas deverão ser submetidos, em
qualquer uma das três línguas, através da
plataforma EasyChair, até 31 de março de 2020.
Os textos deﬁnitivos não devem exceder 30.000
caracteres, incluindo espaços.
As normas de formatação serão disponibilizadas
no sítio do Colóquio.

EDUCAÇÃO
E
BEM-ESTAR
30 e 31 de janeiro e
1 de fevereiro de 2020
Instituto de Educação - Universidade de Lisboa

