AFIRSE Portugal
Relatório de Atividades, ano de 2017
Em 2017 realizámos o XXIV Colóquio da AFIRSE Portugal, subordinado ao tema “A escola:
dinâmicas e atores”, que teve um elevado número de inscrições e comunicações e que
constituiu um sucesso organizativo de assinalar.
Depois do XXIV Colóquio, o ano foi marcado pelos trabalhos preparatórios de Colóquio
de 2018, que é um colóquio especial. Esses trabalhos, digamos que “a mais” em relação
ao que é habitual, implicaram o contributo de mais recursos humanos e o dispêndio de
recursos financeiros extraordinários, assumidos inteiramente pela AFIRSE Portugal a
partir do saldo bancário proveniente do ano anterior.
As principais atividades relacionadas com a preparação do XXV Colóquio, em 2018,
foram: a digitalização das atas dos colóquios (realizada por Diogo Esteves, contratado
para o efeito) e a sua disponibilização no site da AFIRSE Portugal para sócios e não sócios
(embora os textos integrais das comunicações estejam disponíveis apenas para os
sócios); o lançamento de dois estudos sobre a participação nos colóquios da AFIRSE e
sobre redes e colaborações desenvolvidas neste quadro, os quais deverão ser
apresentados no colóquio de 2019 (estudos a cargo das nossas associadas Ângela
Rodrigues e Sofia Viseu); a edição de dois livros a lançar durante o colóquio de 2018, um
deles com conferências proferidas em todos os colóquios realizados até 2017 (de
homenagem aos Professores Albano Estrela e Maria Teresa Estrela) e outro com textos
dos doutorados portugueses de Louis Marmoz (em homenagem a este Professor). Para
colaborar na preparação da edição dos livros e em tarefas relacionadas com os estudos
em curso foi contratado um bolseiro, através de abertura de um concurso pelo Instituto
de Educação, cabendo à AFIRSE Portugal o pagamento do montante da bolsa a atribuir.
Estas tarefas extraordinárias custaram cerca de 11300 euros, sendo 3600 relativos à
digitalização das atas, 4700 relativos à edição dos dois livros e 3000 relativos à bolsa
(esta verba ainda por pagar).
Estão publicadas as atas do colóquio de 2017, elaboradas por Ana Rita Faria, a nossa
responsável pelo Secretariado, que se responsabilizou também pela coordenação das
tarefas correntes de preparação do Colóquio de 2018.
Continuámos a desenvolver o programa Conversas à Quinta, que teve ao longo do ano
mais quatro sessões sobre temas da atualidade educativa, as quais despertaram grande
interesse entre os interessados nas matérias tratadas. Assim, foram realizadas sessões
sobre: “As aprendizagens na rede como oportunidade de transformação da escola”,
moderada por Joana Viana; “As novas orientações curriculares para a educação préescolar”, moderada por Maria João Cardona; “O perfil dos alunos para o século XXI”,
moderada por Luís Tinoca; e “Flexibilidade curricular nas escolas portuguesas”,
moderada por Helena Peralta.
A AFIRSE Portugal procurou participar nas realizações da AFIRSE internacional e das
principais secções congéneres de outros países. Assim, foi enviado um representante ao
Colóquio da Secção Canadiana realizado em Montreal no mês de Junho, tendo a
representação cabido à nossa consócia Manuela Esteves, co-diretora da revista da
AFIRSE internacional; e o Presidente da Direção, João Pinhal, participou na Assembleia

Geral da AFIRSE internacional e no Colóquio da Secção Francesa, ambos realizados em
Bordéus no mês de Julho.
Não se registou um aumento significativo do número de sócios e há razões fundadas
para se admitir que vários sócios inscritos não manterão, no futuro, a sua ligação à
associação. A angariação de sócios e a sua gestão mantêm-se como pontos fracos da
vida da associação, o que deverá implicar uma nova estratégia nesta matéria.
Lisboa, 26 de Janeiro de 2018
A Direção

