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

A ESCOLA: DINÂMICAS E ATORES

A ESCOLA: DINÂMICAS E ATORES
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
Belmiro Cabrito | Instituto de Educação - ULisboa
Carmen Cavaco | Instituto de Educação - ULisboa
Fernando Alb. Costa | Instituto de Educação - ULisboa
Joana Marques | Instituto de educação - ULisboa
João Pinhal | Presidente da AFIRSE Portugal
José Brites Ferreira | ESE - Inst. Politécnico de Leiria
Júlia Ferreira | AFIRSE Portugal
Maria Ângela Rodrigues | Instituto de educação - ULisboa
Maria Carmo Vieira da Silva | U Nova de Lisboa
Maria João Cardona | ESE - Inst. Politécnico de Santarém
Patrícia Rosado Pinto | FCM - U Nova de Lisboa
Patrick Boumard | Presidente da AFIRSE Internacional

PROBLEMÁTICA

EIXOS ESTRUTURANTES PARA A REFLEXÃO E O DEBATE

O XXIV Colóquio da AFIRSE Portugal, sob o tema “A escola:
dinâmicas e atores”, dedica-se a interrogar a escola
enquanto organização educativa num quadro de
incertezas sobre o devir da sociedade. O quadro atual
acrescenta mais dúvidas aos muito antigos debates sobre
os fins e os métodos da escola, sobre os modos como se
deve estruturar o sistema escolar e sobre os papéis dos
seus diferentes intervenientes.
Em 1994, a AFIRSE portuguesa organizou o seu V Colóquio
anual, cujo tema foi “A escola, um objeto de estudo”. A
pertinência do tema foi, então, justificada “pela emergência
do estabelecimento de ensino como objeto de estudo
científico e como ponto central da gestão do sistema”. No
texto de apresentação do colóquio, João Barroso escreveu
que se estava a descobrir a escola “como espaço privilegiado da coordenação e regulação do sistema de ensino e
como lugar estratégico para a sua mudança”.
Neste Colóquio de 2017 revisitamos a escola e olhamos
para a evolução verificada nos últimos vinte anos e para o
que se lhe apresenta como futuro. Interrogamos a posição
da escola na sociedade contemporânea e na produção de
políticas educativas, bem como o reclamado reforço da
autonomia da escola; olhamos para as profissões da
educação e perspetivamos os seus desenvolvimentos;
observamos como o tempo transformou as relações entre
os atores educativos; analisamos projetos e práticas de
concretização do direito à educação; debatemos a
“arquitetura” do sistema escolar e educativo. Pensamos,
assim, contribuir para clarificar o sentido das mudanças
verificadas e para perspetivar o futuro, designadamente no
que respeita ao papel da escola como espaço de coordenação e regulação do sistema e lugar estratégico para as
mudanças educativas.

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

A ESCOLA: DINÂMICAS E ATORES

Eixo 1. Gestão, liderança e autonomias nas
organizações escolares
Eixo 2. Práticas de colaboração interna nas escolas
e relação com a comunidade
Eixo 3. Os profissionais da educação:
formação, identidades e desafios
Eixo 4. A escola e as relações de poder
no sistema educativo
Eixo 5. Inclusão e participação
dos alunos na escola
Eixo 6. Currículo, tecnologias digitais
e inovação

Participarão no colóquio especialistas nacionais e
estrangeiros, nomeadamente oriundos de países
em que a AFIRSE está representada.

INSCRIÇÃO

A inscrição é efetuada através de formulário próprio no sítio
do XXIV Colóquio da AFIRSE Portugal (página INSCRIÇÃO).

VALORES DE INSCRIÇÃO

XXIV COLÓQUIO da AFIRSE PORTUGAL
Instituto de Educação, Universidade de Lisboa
Lisboa, Portugal

XXIV COLÓQUIO

afirse.ie.ulisboa.pt

DATAS E INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Até 30 de novembro de 2016:
130 € público em geral
50 € Estudantes do ensino superior em Portugal
70 € membros da AFIRSE Portugal
100 € membros da SPCE, ADMEE e FPAE
A partir de 30 de novembro de 2016 estes valores
sofrerão um aumento de 25€
PAGAMENTO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA:
IBAN: PT50 0035 0824 000 1182 563 072
SWIFT: CGDIPTPL
BANCO: CGD

A inscrição só será considerada após recebimento de comprovativo
de pagamento. Este comprovativo deve ser enviado por
email para afirse@ie.ulisboa.pt

SECRETARIADO

Joana Marques | Instituto de Educação - ULisboa
Ana Rita Faria | Instituto de Educação - ULisboa
+351 91 440 23 98 | +351 96 925 29 67
afirse@ie.ulisboa.pt

LOCAL DO COLÓQUIO

Instituto de Educação da Universidade de Lisboa
Alameda da Universidade
1649-013 Lisboa, Portugal
(Estação de Metro: Cidade Universitária)

O XXIV Colóquio terá lugar nos
dias 2, 3 e 4 de fevereiro de 2017.
Os resumos deverão ser submetidos online,
exclusivamente pela plataforma EasyChair (página
TRABALHOS), até ao dia 3 de setembro de 2016.
A aceitação será comunicada aos autores até
ao dia 15 de novembro de 2016.
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 será comunicada até dia 29 de setembro
de 2016.
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 2500 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 28 de
fevereiro de 2017. Os textos definitivos não devem
exceder 30 000 carateres, incluindo espaços.
As normas de formatação estão disponíveis no
sítio do XXIV Colóquio (página TRABALHOS).
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