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CNE debate “Diversidade e equidade em educação” 

O alargamento do acesso à escola e a diversidade das populações que a frequentam colocam novos desafios aos 
profissionais que nela trabalham, é o tema de um seminário sobre “Diversidade e equidade em educação” que o 
Conselho Nacional de Educação (CNE) promove dia 17 de abril. 

A questão da qualidade e da equidade da escola pública assume maior acuidade quando se trata de dar respostas 
adequadas às diferenças de caráter social, cultural e ético. É preciso que a escola encontre novos caminhos que 
combatam a exclusão e promovam o sucesso dos alunos, quer em termos de políticas quer de práticas 
pedagógicas. 

Face aos novos desafios de uma sociedade multicultural, vários países, incluindo Portugal, têm ensaiado novas 
experiências organizativas e pedagógicas. 
Contribuir para a divulgação dessas práticas, e das redes que as podem apoiar, e promover o debate sobre os 
desafios e problemas que se colocam à escola dos dias de hoje, são alguns dos objetivos deste seminário. 

Pascal Paulus, responsável da AKF - Programa K’CIDADE, autor do livro “A Escola Faz-se Com Pessoas - Undi N 
Ta Bai?”, editado pela Profedições  (2006) e colaborador da revista a Página , será um dos oradores. Jorge 
Sampaio, Presidente da República entre 1996 e 2006, atualmente Alto Representante das Nações Unidas para a 
Alianças das Civilizações, será outro dos conferencistas, uma vez que esta entidade está também envolvida na 
organização do seminário, em conjunto com o CNE e a Rede Aga  Khan para o Desenvolvimento (AKDN). 

Programa  

09h30 - Abertura  

Ana Maria Bettencourt - Presidente do Conselho Nacional de Educação  

Sikander Jamal - Presidente do Conselho Nacional da Fundação 
 Aga Khan/Portugal  

10h00 - Valorizar a diversidade como fator de inclusão - A p erspectiva da Aliança das Civilizações  

 10h30 - Vias para a equidade na educação  

  

11h30 - Pausa (café)  

11h45 - Autonomia e equidade  

Conferencista  - Jorge  Sampaio   

- Alto Representante das Nações Unidas para a Aliança das 
Civilizações 

- Presidente da República entre 1996 e 2006 

Presidente da Mesa   

Intervenientes

- Maria Emília Brederode Santos - CNE 

- Caroline Arnold  - AKF - Co-Director, Education 

- João Teixeira  Lopes  - Universidade do Porto 



 

13h15 - Almoço livre  

14h30 - Valorização da diversidade na sala de aula  

16h00 - Pausa (café)  

16h15 - Redes de apoio às escolas  
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Presidente da  Mesa 

Intervenientes  

 - Maria Helena Damião - CNE 

 - Carlos Silva - Ag. de Escolas de Algoz 

 - Armandina Soares  - Ag. Vialonga 

 - Margarida Antunes e Nancy Gaudêncio - Ag. Ruy Belo 

Presidente da  Mesa 

Intervenientes

- Cecília Honório - CNE 

- Ana Albergaria  - Ag. Alto do Lumiar 

- Ana Josefa Cardoso  - Ag. Vale da Amoreira 

- Carla Faria  - EB 2,3 Visconde Juromenha  

Presidente da  Mesa

Intervenientes

- Paula Santos - CNE 

- Pascal Paulus - AKF - Programa K’CIDADE 

- Rosário Farmhouse - ACIDI 

- Isabel Oliveira - DGE  

- Diogo Simões Pereira - EPIS 


