Dia 1 – 7 de julho de 2022 (7h) – PRESENCIALMETE na Escola Superior de Tecnologia e Gestão
do Instituto Politécnico de Leiria.
Abertura | 9h00 às 9h45
Apresentação dos objetivos, metodologias, instrumentos e critérios de avaliação.

Painel 1 – Região de Leiria – Um território de Escolas de Sucesso | 9h45 às 11h30
Como se distingue do insucesso escolar;
Como reverter os percursos de insucesso escolar;
Contributos para a criação de escolas de sucesso;
Apresentação de evidências da ação dinamizada no Território de Leiria.

Painel 2 – Educação Transformadora para um Território Inovador| 11h30 às 13h00
Escolas Transformadoras: Colaboração, Transformação e Políticas Educativas;
Educação para a Cidadania Global promotora de Territórios Inovadores;
Um Educação transformadora que posso renovar estratégias de ensino-aprendizagem.

Painel 3 – Educar para a Inclusão e Igualdade de Género | 14h30 às 16h00
Inclusão e equidade, vetores de uma educação para todos;
Promover a inclusão e o sucesso educativo junto das novas gerações;
Igualdade de género: O que é? Como se promove em meio escolar?

Painel 4 – Os Docentes de Hoje: a saúde e o seu bem-estar | 16h00 às 17h30
Saúde Mental: as competências pessoais, sociais e emocionais dos docentes;
Estratégias em sala de aula para a gestão de conflitos;
O sucesso escolar de um aluno determinado por um professor de sucesso.

Dia 2 – 8 de julho de 2022 - (7h) – ONLINE através da Plataforma ZOOM
Painel 5 - Desenvolvimento de dinâmicas e atividades pedagógicas - Workshops (Aplicação
prática dos conhecimentos adquiridos ao longo do seminário; Conceção e desenvolvimento de
atividades e dinâmicas pedagógicas; Contributos para a introdução das temáticas abordadas nas
práticas letivas):

TEMAS
Workshops temáticos – ONLINE através da Plataforma ZOOM
1ª Parte (salas múltiplas) |9h30 - 12h30
Brincar para Educar
Educação para a inclusão
Inteligência Emocional
Igualdade de Género
Educação para o Empreendedorismo
Educação para o voluntariado
Transformar a sala de aula
Mindfulness para professores
Cidadania Digital – Como usar ferramentas digitais

Workshops temáticos – ONLINE através da Plataforma ZOOM
2ª Parte (salas múltiplas) | 14h00 - 17h00
Brincar para Educar
Educação para a inclusão
Inteligência Emocional
Igualdade de Género
Educação para o Empreendedorismo
Educação para o voluntariado
Transformar a sala de aula
Mindfulness para professores
Cidadania Digital – Como usar ferramentas digitais

17h00| 18h00 – Sessão de Encerramento| Avaliação e conclusões
Apresentação dos resultados e realização da avaliação da ação.

