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Vai acontecer no Vale de Sousa
As IV Jornadas Ibéricas do Vale do Sousa, que decorrerão no auditório da Associação Comercial e Industrial de Penafiel
(ACIP) de 17 (terça-feira) a 21 de Março (sábado), vão incidir sobre os currículos, desde o Pré-Escolar ao Secundário.
Iniciativa dos centros de formação das associações de escolas de Felgueiras, Lousada, Paços de Ferreira, Paredes,
Penafiel e Entre-Vouga-e-Caima, as jornadas abrem com uma conferência de João Formosinho (9h45) e prosseguem com
uma mesa-redonda em que participarão representantes da Associação de Municípios do Vale do Sousa, da Federação
Regional das Associações de Pais e da ACIP, seguida de debate. A tarde do primeiro dia de trabalhos será preenchida
com mais duas conferências, também seguidas de debate: 'Educação Básica: Que Unidade', proferida por Vasco Graça
(Departamento de Educação Básica) e Ernestina Sá (FOCO), e 'Dilemas do Ensino Secundário', por Fernando Diogo
(Politécnico do Porto) e Joaquim Coimbra (Universidade do Porto).
Na quarta-feira, os trabalhos começam com a primeira conferência-debate ibérica - 'Currículo: Concepção e Práticas',
proferida por Antónia Blanco (Universidade de Vigo) e Alcino Matos Vilar (Politécnico do Porto) -, prosseguindo com dois
seminários-atelier, que funcionarão em simultâneo e subordinados às conferências do dia anterior: 'Educação Básica: Que
Unidade?' e 'Dilemas do Ensino Secundário'. As conclusões dos seminários serão apresentadas na manhã seguinte
(quinta-feira); de tarde, mais uma conferência-debate - 'Organização Escolar e Currículo', por Quintina Martín-Moreno
(Universidade de Madrid) e Jorge Adelino Costa (Universidade de Aveiro).
Na sexta-feira, a manhã será preenchida com nova conferência, ainda seguida de debate - 'Currículo: Concepção e
Práticas', por Rosário Gamboa (Politécnico do Porto) e António Medina Revilla (Universidade de Madrid); a tarde volta a
ser preenchida com os seminários, de modo a permitir a rotação dos participantes.
Finalmente, no sábado, Juan Escudero Muñoz (Universidade de Múrcia) e Licínio Lima (Universidade do Minho) proferirão
mais uma conferência, sempre seguida de debate, sobre concepções e práticas curriculares, terminando as jornadas com
um almoço-convívio.
Os eventuais interessados podem inscrever-se até 6 de Março (10 mil escudos) ou até dia 11 (12.500$00).

