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Mês da Educação na Fundação FMS 

Ao longo do mês de outubro, a Fundação Francisco Manuel dos Santos vai refletir sobre a Educação, através de 
um ciclo de conferências que vai contar com a presença de oradores nacionais e internacionais. 

“A Escola e o desempenho dos alunos” é o tema da conferência que estreia este ciclo, que está marcada para o dia 
7, no Fórum Lisboa, a partir das 16 horas. Neste primeiro encontro são oradores convidados Luís Catela Nunes, 
Ana Balcão Reis, Maria do Carmo Seabra (Nova School of Business and Economics), Hugo Reis (Banco de 
Portugal), Maria Eugénia Ferrão (Universidade da Beira Interior), Miguel Portela (Universidade do Minho), 
David Justino (Conselho Nacional da Educação), Adelino Calado (Agrupamento de Escolas de Carcavelos) e 
Margaret Raymond (Stanford University, CREDO). 

No dia 8, o Fórum Lisboa acolhe, a partir das 17h30, mais uma conferência, esta dedicada ao tema “Educação em 
Portugal: dados e reflexões”. Margaret Raymond e Yohannes Negassi, da Universidade de Stanford, são os 
oradores convidados para o encontro, que vai ser moderado por Luís Catela Nunes, da Nova School of Business 
and Economics. 

“A Inclusão nas Escolas” é o tema das conferências dos dias 14 e 20, no Cineteatro Municipal de Rio Maior (15h) e 
na Escola Superior de Saúde de Santarém (18h), respetivamente. David Rodrigues, da Pró-Inclusão, vai debater 
com pais, professores e comunidade educativa o conceito de educação inclusiva. 

No dia 21, às 17h30, a conferência a realizar-se no Auditório Ferreira da Silva da Faculdade de Ciências da 
Universidade do Porto é dedicada ao tema “Multimédia no ensino das Ciências” e vai contar com a participação de 
João Paiva (Universidade do Porto) e Rui Vieira (Universidade de Aveiro) 

O Mês da Educação termina a 28 e 29 de outubro, na Universidade do Algarve (14h30) e no Fórum Lisboa (17h30), 
respetivamente, com a conferência “Formação de Professores: tendências e desafios”. Ambos os encontros contam 
com a presença de Francesca Caena (Unive), Javier M. Valle (Universidade Autónoma de Madrid) e António 
Mouzinho (Professor do Ensino Básico e Secundário). No dia 28, a moderação da conferência está a cargo de 
António Branco, reitor da UALG, enquanto no dia 29 é Carlos Fiolhais, da FFMS/Universidade de Coimbra, o 
responsável pela moderação. 

A entrada é livre, mas sujeita a inscrição em www.ffms.pt. 


