
 PROGRAMA OFICIAL 
 

 
 
 
Formas de Interação nas Jornadas 
 

• Conferencistas: os que farão as conferências principais. 
• Participantes com comunicação: os que apresentam suas comunicações nos fóruns 
• Moderadores: os que ajudam (os conferencistas e os que apresentam a comunicação) na mediação dos fóruns 
• Participantes: os que fizeram inscrição e que irão interagir nas jornadas  

 
16 e 17 de junho de 2015 Conhecendo o ambiente da Jornada! 

 Fórum de Apresentação dos Participantes  
Café virtual! 

Moderação: Antonieta Rocha- LE@D, Tutora UAb 
Rute Pereira – Tutora UAb 

Javier Fombona- Universidade de Oviedo –España 

Visitar e conhecer o ambiente da Jornada 

 18 de junho de 2015  

 
18 de junho 

 
Moderação: Antonieta 
Rocha- LE@D, Tutora 

UAb 
 

 
Continuação do Fórum de Apresentação dos Participantes 

 
Café Virtual! 

 

Modo contínuo a partir das 10h (horário de 
Portugal Continental) 

18 de junho Sessão de Abertura 
 

Prof. Dr. Vitor Roccio – Pró-Reitor para o Campus Virtual – LE@D/UAb  
Profª Drª Glória Bastos – Pró-Reitora para a Inovação Pedagógica - UAb 
Prof. Dr. Javier Fombona – Universidad de Oviedo – España 
Profª Drª Teresa Cardoso -Universidade Aberta - LE@D 
Profª Drª Daniela Melaré – Coordenação Projeto PETI – LE@D / UAb 
Profª Drª Darlinda Moreira – Diretora do Departamento de Educação e Ensino a Distância (DEED) - 
UAb 

Após a abertura de cada tópico da Jornada os 
participantes terão acesso contínuo durante os 
dias do evento. 
 
10h30 até 11h30 (horário de Portugal 
Continental) 



 
18 de junho 

Moderador: Profª Drª  
Fátima Goulão – 

Universidade Aberta; 
UIDEF (Unidade de 

Investigação e 
Desenvolvimento em 

Educação e Formação); 
colaboradora LE@D 

 

Conferencista 
Tema: Inovação e Aprendizagem Digital 
Prof. Dr. Paulo Dias  - Reitor da Universidade Aberta 

 

11h30 (horário de Portugal Continental) 
 

18 de junho 
Moderador: 

Profª Drª Susana Henriques 
- Universidade Aberta;   
CIES-IUL (Centro de 

Investigação e Estudos de 
Sociologia); colaboradora 

LE@D 

Temas e Fóruns 
1 Tema  - Inovação no Plano de Estudos 

 
Projetos de leitura aLeR+, transversalidade curricular e trabalho colaborativo: uma análise na 

educação pré-escolar no ensino básico e secundário 
- Zelinda Baião 

 

Liderança Digital: a aprendizagem e os processos de informação e comunicação na sala de aula 

- Lúcia Massano 

 

Cada apresentação terá um resumo, um material 
em ppt e perguntas para o debate no fórum, com 
o autor disponível para discutir e refletir com os 
participantes sobre o seu trabalho. 
 
14h30 (após a abertura nesta data e hora estará 
disponível até o final das Jornadas) 
 
 
16h30 (após a abertura nesta data e hora estará 
disponível até o final das Jornadas) 

18 de junho 
Moderador: 

Profª Drª Cláudia Neves - 
Universidade Aberta;  

LE@D 

2 Tema – Inovação nas estratégias, recursos e avaliação na educação. 
 

Mineração De Texto: uma alternativa tecnológica para qualificação de processos educacionais 
- Alexandra Lorandi Macedo e Patricia Alejandra Behar 

 
O Perfil Do Supervisor Pedagógico: representações de professores em diferentes fases da carreira 

docente 
- Gabriela Meireles e Branca Miranda 

 

 
14h30 (após a abertura nesta data e hora estará 
disponível até o final das Jornadas) 
 
 
16h30 (após a abertura nesta data e hora estará 
disponível até o final das Jornadas) 

18 de junho 
Moderador: 

Profª Drª Maria Angeles 

3.Tema - Innovación en los planes de estudio 
 

El divorcio entre la asignatura de música y el gusto de los estudiantes en la e.s.o 

 
14h30 (después de la abertura en esta fecha y 
hora estará disponible hasta el final de las 



Pascual – Universidade 
Oviedo, España 

 

-Ana Balseiro López 
 

La coeducación en los recreos. propuesta de intervención didáctica en educación física atendiendo a 
las relaciones de género entre los estudiantes, mediante el uso del material autoconstruido. 

- Cristina García Romero 
 

Construyendo la nueva atlántida en 1o de bachillerato 
- Raquel Sutil Manjón 

 

Jornadas) 
 
16h30 (después de la abertura en esta fecha y 
hora estará disponible hasta el final de las 
Jornadas) 
 
 
18h30 (después de la abertura en esta fecha y 
hora estará disponible hasta el final de las 
Jornadas) 
 

18 de junho 
Moderador: Profª Drª 

Susana Agudo Universidad 
de Oviedo, España 

 

4.Tema  - Innovación en las estratégias, recursos y evaluación para la educación 
 

Aprendizaje cooperativo en eso: estudio cuantitativo de las percepciones de profesores y alumnos 
- Luis Ángel Tamargo Pedregal 

 
La voz de los egresados de las secciones bilingües de español en francia: un estudio de caso 

- Sergio Díaz Menéndez 
 

 
14h30 (después de la abertura en esta fecha y 
hora estará disponible hasta el final de las 
Jornadas) 
 
 
16h30 (después de la abertura en esta fecha y 
hora estará disponible hasta el final de las 
Jornadas) 

18 de junho 
Moderador: o próprio 

conferencista 
 

Conferencista 
Tema: Dispositivos para el conocimiento centrado en la mirada y el movimiento 

Prof.  Dr. Javier Fombona - Universidad de Oviedo, España 
 

 
14h (horário de Portugal Continental) 
 

18  de junho 
Moderador: o próprio 

conferencista 
 

Apresentação 
Apresentação da Rede de Observatórios Municipais para a Literacia e a Inclusão 

Digital (Rede ObLID) 
Profª. Drª. Luisa Aires - Universidade Aberta, CEMRI (Centro de Estudos das Migrações e das Relações 

Interculturais) 
Catarina Lima (CLA Ponte de Lima) 

Joana Correia (CLA de Grândola) 
Rita Santos (Universidade de Aveiro) 

 

16h (horário de Portugal Continental) 
 

18 de junho 
Moderador: Profª Drª Filipa 

Seabra – Universidade 
Aberta; LE@D 

 

Conferências Complementares 
The use of eLearning –tools in internacional cooperation between courses in 

higher education at universities 
Profª.  Drª. Petra Bauer - Universidade Mainz, Alemanha  

 

16h (horário de Portugal Continental) 
 



 
 19 de junho de 2015 

 

 
19 de junho 

 
Continuação do Fórum de Apresentação dos Participantes 

Moderação: Antonieta Rocha- LE@D, Tutora UAb 
 
 

Modo contínuo a partir das 10h (horário de 
Portugal Continental) 
 
 
 

19 de junho 
Moderador: a própria 

conferencista 

Conferencista 
Tema: Aprendizagem, Tecnologias e Inovação 

Profª Drª Isolina Oliveira – Universidade Aberta; LE@D 
 

11h30 (horário de Portugal Continental) 
 

19 de junho 
Moderador: Prof. Dr. J. 
Moreira -  Universidade 

Aberta; CEIS20 (Centro de 
Estudos Interdisciplinares 

do Século XX, da 
Universidade de Coimbra) 

 

Temas e Fóruns 
1 Tema  - Inovação no Plano de Estudos 

 
A aprendizagem baseada em recursos e a promoção da autonomia dos alunos no quadro da biblioteca 

escolar. 
- Maria Paula Marques Baptista Coelho Pais 

 
Jogos Digitais no Ensino da Matemática e a Realidade 

- Ivone Máximo e Isolina Oliveira 

 

Cada apresentação terá um resumo, um material 
em ppt e perguntas para o debate no fórum, com 
o autor disponível para discutir e refletir com os 
participantes sobre o seu trabalho. 
 
14h30 (após a abertura nesta data e hora estará 
disponível até o final das Jornadas) 
 
 
16h30 (após a abertura nesta data e hora estará 
disponível até o final das Jornadas) 

19 de junho 
Moderador: 

Profª Drª Teresa Cardoso -
Universidade Aberta; 

LE@D 

2 Tema – Inovação nas estratégias, recursos e avaliação na educação. 
 

Aprendizagem colaborativa nas ciências naturais: contributos para o sucesso escolar 
- Conceição Courela 

 
As Ferramentas Da Web: um canivete multifacetado nas malhas da avaliação digital alternativa 

- Ricardo Oliveira 
 

 
 
14h30 (após a abertura nesta data e hora estará 
disponível até o final das Jornadas) 
 
 
 
16h30 (após a abertura nesta data e hora estará 
disponível até o final das Jornadas) 

19 de junho 
Moderador: Sergio Díaz 
Menéndez – Universidad 

Oviedo, Espanha 

3 Tema - Innovación en los planes de estudio 
 

Leer en el aula: una programación de lengua para 2º de eso 
- Marlén Sedano Fernández 

 
 
14h30 (después de la abertura en esta fecha y 
hora estará disponible hasta el final de las 
Jornadas) 



  
El rescate de los continentes sumergidos de la filosofía y el diálogo filosófico en el aula 

- Natalia Fernández Jimeno 
 

Films and Photographs: An m-learning experience in the Primary and Secondary English Classroom 
- Marta García Sampedro 

 
 

 
16h30 (después de la abertura en esta fecha y 
hora estará disponible hasta el final de las 
Jornadas) 
 

19 de junho 
Moderador: Luis Ángel 

Tamargo Pedregal .– 
Universidad de Oviedo, 

Espanha 
 

4.Tema  - Innovación en las estratégias, recursos y evaluación para la educación 
 

El clima de convivencia en el aula de música. Una propuesta desde el consenso de normas 
- Miguel Rodríguez Fernández 

 
Programación didáctica de tecnología 4ºeso y proyecto insectos eléctricos en el aula 

- Pablo Reguera Iglesias 
 

 
14h30 (después de la abertura en esta fecha y 
hora estará disponible hasta el final de las 
Jornadas) 
 
 
16h30 (después de la abertura en esta fecha y 
hora estará disponible hasta el final de las 
Jornadas) 
 

19 de junho 
Moderador: a própria 

conferencista 
 

Conferencista 
Tema: Retos Educativos de las Tecnologias Emergentes 

Profª.  Drª. Susana Agudo -Universidad de Oviedo, España 
 

14h (horário de Portugal Continental) 
 

19 de junho 
Moderador: a própria 

conferencista 
 

Conferencista 
Tema: Educação de adultos e ensino a distância online 

Profª Drª Darlinda Moreira – Universidade Aberta; CEMRI (Centro de Estudos das Migrações e das 
Relações Interculturais) 

 

14h (horário de Portugal Continental) 
 

19 de junho 
Moderador: a própria 

conferencista 
 

Conferencista 
Tema: A educação a distância e os novos modelos pedagógicos 
Profª  Drª Patrícia Alejandra Behar - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil 

 

16h (horário de Portugal Continental) 

19 de junho 
Moderador: Profª Drª Ana 

Nobre Universidade 
Aberta; LE@D 

 

Conferências Complementares 
Tema: Inovação na Educação a Distância e eLearning 

Ciclo de Conferência promovido pelo Conselho Geral da Universidade Aberta 
 

18h (horário de Portugal Continental) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
19 de junho, a noite, depois das 
20h, post de finalização das 
jornadas em cada fórum. 
Ficarão abertas para acesso,  
consulta aos materiais e 
interação entre os participantes, 
até dia 21 de junho. 

Finalização das Jornadas  
Conclusões, comentários finais e despedidas 

20h (horário de Portugal Continental) 
 

 
 Continuamente além dos fóruns teremos Horário contínuo e aberto 
Antonieta Rocha, Rute Pereira e 
Javier Fombona 

Fórum de Apresentação, Café e Dúvidas  

Ricardo Oliveira Facebook, Twitter e Google+ ativos com notícias  
Ana Machado Espaço dos patrocinadores virtuais  
Conceição Courela Creditação de 0,5 ECTS jornadas  
Liberdade Almeida Secretaria da Jornada (dúvidas e perguntas sobre inscrições pagamentos e certificado)  
   
 


