1.º Encontro de Práticas Pedagógicas no Ensino a Distância
9 de maio de 2020
A cidade de Lamego acolheu no passado dia 9 de maio, em ambiente virtual, com o
apoio dos parceiros Município de Lamego e do CEFOP – LART (Centro de Formação de
Professores de Lamego, Armamar, Resende e Tarouca), o 1º Encontro de Práticas
Pedagógicas.
O cancelamento do 1º Encontro de Práticas Pedagógicas sobre Ambiente Educativos
Inovadores em Lamego, por restrições devido ao surto de Covid19, não foi impedimento
para momentos magníficos de partilha de saberes terem lugar.
Com as devidas adaptações e ajustes à realidade que se vive, ocorreu, virtualmente
através de videoconferência, o 1º Encontro de Práticas Pedagógicas no Ensino a
Distância foi dinamizado a partir de Lamego. Desta forma, o objetivo deste encontro
direcionou-se para as necessidades atuais dos professores em reforçar os seus
conhecimentos no uso das novas tecnologias, tão necessárias, hoje em dia, para levar a
cabo os planos de ensino a distância (E@D) implementados pelas escolas.
O evento, que teve como fundadoras e moderadoras a Drª Isabel Cabo e Drª Sofia
Rodrigues, professoras do Agrupamento de Escolas Latino Coelho, conseguiram juntar
duzentos professores de todas as áreas de formação e das mais variadas localizações a
nível nacional.
A sessão de abertura teve o prazer de contar com a Drª Ana Catarina Rocha, vereadora
da Educação, e a Dra Tânia Jerónimo que apresentou os projetos dinamizados pelo
Município de Lamego em colaboração com os agrupamentos de escolas da cidade.
A manhã foi dedicada às apresentações do Doutor Nuno Ricardo Oliveira, “A literacia
digital para um ensino a Distância”, do Dr. Marco Bento, “Ser Professor aC (antes Covid)
e dC (durante Covid)” e da Dr.ª Ana Luísa Franco, “A integração da Programação e
Robótica no 1ºciclo”.
Da parte da tarde, teve lugar a Dr.ª Maria João Passos, “Uma aula de Matemática fora
da sala”, a Doutora Adelina Moura “Aprendizagem Invertida nas aulas de Português”.
Tópicos como avaliação, práticas pedagógicas, metodologias, ferramentas educativas,
aprendizagens, gamificação estiveram na ordem do dia.

No encerramento, “Desafios impostos com o Ensino a Distância” foi o mote das
reflexões apresentadas pelos diretores do Agrupamento de Escola Latino Coelho, Dr.
José Rocha, e do Agrupamento de Escolas da Sé, Dr. Carlos Dinis, e pelo diretor da Escola
de Hotelaria e Turismo do Douro, Dr. Miguel Duarte, e da Escola Superior de Gestão e
Tecnologia de Lamego – Instituto Politécnico de Viseu, Doutor Miguel Mota. Teve a
palavra final a Drª Otelina Costa, Diretora do Centro de Formação CEFOP-LART, que
realçou que os professores não podem ficar no deleite destas apresentações, mas que
têm de colocar em prática as aprendizagens adquiridas durante este encontro.

Para finalizar um dia em cheio de partilha de saberes, de reflexão e de aprendizagens, o
Dr. Ângelo Moura, presidente do Município de Lamego, parabenizou a organização do
evento e ficou a promessa um segundo encontro.

Cartaz e programa do evento:
https://www.calameo.com/read/005121301dd33532361bc

Link do diário do evento:
https://padlet.com/ambientesinovadoreslamego/2jbt1yrlhz6o

