II JORNADAS DE REFLEXÃO EM INOVAÇÃO PEDAGÓGICA
Humanização e pensamento crítico
14 de setembro de 2019

09h00

Receção

09h30

Sessão de abertura
Diretor e diretor pedagógico do Colégio de Gaia
Pe. António Manuel Barbosa Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia
Dr. Eduardo Vítor Rodrigues (ou seu representante)

10h00

Conferência
Inteligência emocional na arte de educar: benefícios e exemplos práticos
Samanta Pacheco Moura (Colégio de Gaia)

10h30

Intervalo

10h45

Conferência
Humanização e pensamento crítico
Alfredo Hernando Calvo (Universidade de Salamanca)

11h45

Debate

12h15

Momento artístico
Um coração no lugar da pedra
Ana Raquel Silva (Colégio de Gaia)
Bárbara Tereso (Academia de Dança da Boavista)

12h30

Sessão de encerramento
Resumo das jornadas
Cristina Palmeirão (Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Católica Portuguesa – Porto)

Ilustração por Tigre Creative Studio.

Programa:

II JORNADAS DE REFLEXÃO EM INOVAÇÃO PEDAGÓGICA
Humanização e pensamento crítico
14 de setembro de 2019
Oradores:

Alfredo Hernando Calvo
Universidade de Salamanca
Psicólogo e investigador espanhol, dois papéis que se cruzam na sua paixão pela inovação educativa.
Dirige o projeto escuela21.org desde 2013, uma viagem que, durante anos, o levou a conhecer e a
experimentar, em primeira mão, as escolas mais inovadoras do mundo. Alfredo Hernando é um explorador da metodologia do design thinking, da gamificação, dos ambientes de aprendizagem, da integração
das tecnologias na sala de aula, e da gestão dos processos de inovação em centros educativos. Com
centenas de horas de formação e trabalho com docentes, foi redator chefe da revista Educadores, assessor do Departamento de Inovação Pedagógica das Escolas Católicas, professor e orientador escolar.

Samanta Pacheco Moura
Colégio de Gaia
Licenciada em ensino básico – 1º ciclo, com pós-graduação em “TIC em Contextos de Aprendizagem”,
pela Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti. Desempenha funções como docente do 1.º ciclo
do ensino básico, no Colégio de Gaia. Tem formação nas áreas de supervisão pedagógica, filosofia com
crianças, gestão de conflitos com inteligência emocional e Lego serious play, treino avançado em inteligência emocional, coaching educativo, língua gestual portuguesa, meditação e mindfulness. Procura
explorar práticas pedagógicas inovadoras, revela interesse por ambientes inovadores e novas tecnologias e é uma apaixonada pelas áreas do pensamento crítico, do design thinking e da neuroeducação.
Recentemente, foi entrevistada no âmbito do projeto de investigação “Perspetivas sobre a Felicidade –
Contributos para Portugal no World Happiness Report (ONU)”, desenvolvido no Centro de Estudos de
Filosofia da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa.

Cristina Maria Gomes da Costa Palmeirão
Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Católica Portuguesa – Porto

Ilustração por Tigre Creative Studio.

Professora auxiliar e vice-presidente do conselho pedagógico da Faculdade de Educação e Psicologia
da Universidade Católica Portuguesa – Porto. Doutorou-se em ciências da educação pela Faculdade de
Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, em 2008. É responsável pelo programa
“Territórios de Educação e Intervenção Prioritária (TEIP) – Zona Norte” do Serviço de Apoio à Melhoria
da Educação – SAME, e consultora científica em diversas escolas. Áreas de interesse científico: administração e organização escolar, gestão e mediação educativa, educacional intergeracional e gerontologia educativa.

