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Primeira circular 

O III Colóquio Internacional em Didática e Ensino, cruzando as fronteiras que atravessam as ciências 

sociais - as Línguas, a História, a Geografia ou a Filosofia -, com o objetivo de responder aos desafios atuais 

nas áreas da didática e do ensino, propõe-se tratar três vetores essenciais, a saber, a Supervisão, a 

Flexibilidade e a Avaliação. 

Com a reflexão sobre a prática da Supervisão no quadro da Formação Inicial de Professores, 

pretende-se incentivar uma supervisão fomentadora da escola reflexiva. Neste contexto importa desde logo 

discutir a prática, os conteúdos e os resultados dos portfólios de desenvolvimento (profissionalidade em 

construção) na elaboração do auto e hetero-conhecimento profissional; importa também aferir o potencial 

formativo que os relatórios indiciam sobre a possibilidade de neles se identificarem outros modos de 

acompanhar a sua produção. 

Quanto ao eixo temático da Flexibilidade, os trabalhos centrar-se-ão na reflexão sobre questões 

como a flexibilidade cognitiva (Orega e Moreira, 2009) e a sua relação com a flexibilidade curricular. Que 

planos de estudo estabelecer? Com que grau de flexibilidade? E face aos conhecimentos considerados como 

essenciais em cada domínio, em cada matéria, como “acomodar” a flexibilidade? Pôr-se-á a questão 

diferentemente para os diversos níveis de ensino? O que se pode hoje afirmar como “certo” (Nó e Ortega, 

2019) neste domínio? Um professor “flexível” motiva e torna os alunos mais autónomos? Flexibilidade, 

desenvolvimento, memória e motivação: que relação? 

As práticas de Avaliação têm sido muito orientadas, segundo os objetivos de aprendizagens, para a 

atribuição de classificações. A investigação sobre avaliação tem dado atenção ao contributo da avaliação 

formativa no ensino e aprendizagem. Que perceções têm os/as professores/as sobre os diversos modelos de 

avaliação? Que contextos facilitam e/ou dificultam a realização da avaliação formativa? Nesta linha temática, 

pretende-se contribuir para uma discussão teórica e prática sobre práticas de avaliação situadas nos diversos 

níveis de ensino escolar. 

Assim, convida-se a comunidade científica a apresentar propostas de comunicações subordinadas 

aos eixos temáticos do Colóquio, de acordo com as datas de submissão de propostas e o calendário de 

inscrição. 

Eixos temáticos 

O Colóquio incluirá conferências e comunicações subordinadas aos seguintes eixos temáticos: 

 Supervisão.  

 Flexibilidade.  

 Avaliação.  

Línguas de trabalho 

As línguas de trabalho: Português, Espanhol, Francês e Inglês. 



 

Submissão de propostas 

Os interessados em participar podem apresentar as suas propostas de comunicação até ao dia 31 de janeiro de 

2020. 

Cada autor poderá submeter, no máximo, um trabalho de autoria única (apresentação de 20 minutos) e um 

em coautoria (apresentação de 20 minutos). 

As propostas, sujeitas a avaliação pela Comissão Científica do Colóquio, devem incluir os seguintes 

elementos: 

- Nome do(s) autor(es). 

- Afiliação institucional. 

- Endereço postal e eletrónico. 

- Título (claro e informativo) da comunicação.  

- Resumo (até 500 palavras). 

- 5 Palavras-chave. 

O resumo deve apresentar os seguintes elementos: 

- A questão central e o objetivo da comunicação. 

- A estrutura da comunicação. 

- Metodologias usadas. 

- Conclusões. 

Os resultados da avaliação das propostas serão comunicados até ao dia 28 de fevereiro de 2020. 

Após a aceitação da comunicação, o autor terá de proceder ao pagamento da respetiva inscrição no Colóquio.  

As propostas devem ser enviadas num documento em anexo, em formato Word, para o seguinte endereço de 

correio eletrónico: colinternacional2020@gmail.com 

Inscrições  

- Participantes com comunicação aprovada e sócios das associações:  APPELE (Associação 

Portuguesa de Professores de Espanhol Língua Estrangeira),   APEF (Associação Portuguesa de 

Estudos Franceses), APPF   (Associação Portuguesa de Professores de Francês),   APF (Associação 

de Professores de Filosofia),  APEC (Associação Portuguesa de Estudos Clássicos),  APPI 

(Associação Portuguesa de Professores de Inglês),  APROFGEO (Associação de Professores de 

Geografia): 20.00 €. 

- Público geral: 40.00€. 

- Professores, estudantes de licenciatura, mestrado e doutoramento e orientadores cooperantes da 

FLUC: Inscrição gratuita. 

A inscrição inclui: coffee break, material de apoio, certificado e previsível publicação. 

Para além do pagamento, realizado através da loja virtual da FLUC (em LINK a indicar brevemente), deve 

ser enviado também, em anexo, o formulário da inscrição para o seguinte endereço de correio eletrónico: 

colinternacional2020@gmail.com 

A inscrição só será considerada efetiva após o envio da ficha e da confirmação de pagamento (até 15 de 

junho de 2020). 

O pagamento de inscrição no Colóquio não é reembolsável. 
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Datas importantes 

 Submissão de propostas: até 31 de janeiro de 2020. 

 Notificação de aceitação da(s) proposta(s) de comunicação: até 28 de fevereiro de 2020. 

 Inscrição no III Colóquio Internacional em Didática e Ensino e respetivo pagamento: até 15 de 

junho de 2020. 

 Envio dos textos definitivos para publicação: até 30 de setembro de 2020. 

 

Publicação: 

As comunicações aprovadas serão objeto de peer review e os textos selecionados serão publicados em 

volume temático previsto para 2021. 

Os/as autores/as com intenção de publicação deverão enviar a versão final do texto para 

colinternacional2020@gmail.com até ao dia 30 de setembro de 2020. 

Os textos finais deverão orientar-se pelas normas de apresentação definidas pela organização do Colóquio (a 

enviar brevemente) 

 

Qualquer pedido de esclarecimento adicional deverá ser remetido para: 

colinternacional2020@gmail.com 
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