Evento On-line: Reflexões sobre práticas e obstáculos da Educação à Distância
em contexto de pandemia da Covid-19
Apresentação e Programa
A Rede Interinstitucional para a Educação em Situações de Emergência (INEE) e a Rede Lusófona para o
Direito à Educação (ReLus) unem esforços para facilitar um evento online dedicado à reflexão sobre as
práticas de educação à distância implementadas nos países de língua portuguesa, como forma de
assegurar a continuidade do processo de ensino-aprendizagem depois do encerramento forçado de
milhares de espaços educativos em consequência da COVID-19.
Este evento insere-se na série de webinares da INEE vindo a realizar no sentido de apoiar a resposta de
emergência à pandemia da COVID-19, no sector de educação. Este evento em particular decorrerá em
Língua Portuguesa.
Objetivos:
1. Promover a partilha e o questionamento de experiências de educação à distância, em resposta
a pandemia do COVID-19, particularmente em língua portuguesa;
2. Caracterizar os obstáculos das experiências de educação à distância;
3. Refletir sobre diferentes formas de ultrapassar os obstáculos da educação à distância;
4. Encontrar possíveis sinergias entre atores do sector de educação nos países de língua
portuguesa, no que diz respeito à resposta à atual pandemia.
Data: 20 de maio de 2020
Hora: 14h às 16h (GMT+1, Hora em Portugal)
Perfil de participantes: profissionais do setor de educação (representantes de agências das Nações
Unidas, organizações da sociedade civil, professores, professoras, instituições de ensino superior de
formação de professores e outros técnicos de educação e representantes de autoridades do sector,
encarregados de educação).

Inscrições

Os e as participantes devem inscrever-se antecipadamente através deste link:
https://forms.gle/oibFu9uGvt4DBQDW7 , até ao final do dia 19 de maio (hora em Portugal). Trata-se de
um evento com um número limitado de participantes e, por isso, as inscrições serão aprovadas por
ordem de chegada.

Programa
1. Apresentação de experiências práticas:
Moderação por Professor Júlio G. Santos - Faculdade de Psicologia e Ciências da
Educação e Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto
❖ Desafios do Processo de ensino aprendizagem em tempo de Covid 19, por
Arlinda Chaquisse, Directora Nacional de Nutrição e Saúde Escolar e ponto focal
para prevenção e combate à COVID-19 no Ministério de Educação e
Desenvolvimento Humano de Moçambique
❖ Uma escola inovadora em tempos de COVID, por Pedro Ribeiro Gonçalves,
Coordenador da Unidade do Currículo Nacional, Ministério da Educação,
Juventude e Desporto de Timor-Leste
❖ Ensino à Distância em tempos de pandemia COVID-19 - práticas e

reflexões na perspectiva do professor, por Sílvia Azevedo, Professora de
Biologia e Geologia, Portugal
❖ Reflexões sobre a prática de ensino à distância no Brasil, por Professora
Doutora Analise Da Silva, Universidade Federal de Minas Gerais e do Fórum EJA
Brasil e Campanha Brasileira pelo Direito à Educação.
Ver Notas Biográficas das e dos Palestrantes, aqui.
2. Perguntas e Respostas
3. Discussão em pequenos grupos
4. Plenário final
As apresentações, perguntas e respostas e discussão em plenário serão gravadas e posteriormente
partilhadas.
Para obter mais informações, por favor, contacte-nos através do email: andreia.soares@inee.org

