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ESCOL A SECUNDÁRIA JÚLIO DANTAS I L AGOS

Seminário «O Desafio da Formação de Adultos»
Seminar «The Challenge of the Adult Education»
Seminário certificado pelo Centro de Formação Dr. Rui Grácio como ação de formação de curta duração, de acordo com o
Despacho Nº 5741/2015, de 29 de Maio. Duração / certificação da ação: 6 horas.

CONTEXTO/CONTEXT
Este seminário foi concebido para dar a conhecer o projecto ERASMUS + «Comunidade digital e inovação em educação de
adultos e competências básicas» - DILABS – Ref. 2016-1- FR01-KA204- 023952 – que se enquadra na área da Educação de
Adultos. Os conteúdos e metodologias promovem a troca de experiências sobre o processo de Educação de Adultos em
França e em Portugal, relevantes para a discussão global sobre as competências-chave e as competências básicas dos
adultos e jovens adultos em contexto de formação. O desenho de programas de formação contínua de professores surge
como uma estratégia relevante no quadro do projeto «DILABS», devido ao trabalho de interação entre os vários parceiros
europeus, que são promotores da inovação educacional e do desenvolvimento profissional de professores e formadores
de adultos na Europa.
This seminar was conceived in the framework of the ERASMUS + project «Digital community and Innovation in aduLt
educAtion and Basic Skills» - DILABS - 2016-1- FR01-KA204- 023952 - in the field of Adult Education.
The contents and methodologies promote the exchange of experiences on the Adult Education process in France and
Portugal, relevant to the global discussion of the key competences and basic skills of adults and young adults in training
context. The design of continuing teacher training programs emerges as a relevant strategy in the framework of «DILABS»
project, due to the interaction between the European partners, which are promoters of educational innovation and the
professional development of teachers and adult trainers in Europe.

DESTINATÁRIOS / TARGET GROUP







Professores / formadores de adultos;
Formadores de professores;
Técnicos envolvidos na Educação de Adultos / Centros Qualifica (psicólogos, sociólogos, assistentes sociais, etc);
Coordenadores de estágios de formação profissional (de adultos e de jovens adultos);
Estudantes universitários na área das Ciências da Educação e Formação de Adultos;
Gestores de Recursos Humanos.








Teachers / Adult trainers;
Teacher trainers;
Technical staff involved in Adult Education (psychologists, sociologists, social workers, etc);
Coordinators of internships of professional courses (adults and young adults);
University students of Educational Sciences / Adult Education;
Manager of human resources.

OBJETIVOS / AIMS
 Refletir sobre os desafios na formação de adultos: da Pedagogia à Andragogia.
 Conhecer o projeto Erasmus + «DILABS», principais objetivos e resultados para o desenvolvimento da Educação de
Adultos.
 Partilhar ideias e boas práticas com especialistas e formadores de professores na área da Educação de Adultos.
 To reflect on the challenges in adult education: from Pedagogy to Andragogy.
 To know the Erasmus+ DILABS project, its aims and its main outputs for the development of Adult Education.
 To share ideas and good practice with experts and teacher trainers in Adult Education.

CONTEÚDOS/CONTENTS
 Projeto Erasmus + «DILABS»: objetivos, atividades e resultados em progresso, impactos esperados no campo da
Educação de Adultos.
 Diploma Universitário para Formadores de Adultos (DUFA) na Universidade de Lille - Competências, metodologia,
pedagogia e inovação.

 Da Pedagogia à Andragogia: o desafio da Educação de Adultos.
 Metodologias inovadoras para o desenvolvimento profissional contínuo dos professores.
 Erasmus+ DILABS project: aims, outputs in progress, expected impacts in Adult Education field.
 University Diploma for Adult Trainers (DUFA) at the University of Lille – Competences, methodology, pedagogy, and
innovation.
 From Pedagogy to Andragogy: meeting the challenge of the Adult Education.
 Innovative methodologies for teacher‘s Continuing Professional Development.

METODOLOGIAS/METHODOLOGIES





Conferências e comunicações de projetos;
Discussões conjuntas;
Autoavaliação (questionário online);
Avaliação do seminário (questionário on-line).






Conferences and project communications;
Joint discussions;
Self-evaluation (questionnaire online);
Evaluation of the learning activity (questionnaire online).

AVALIAÇÃO DOS PARTICIPANTES / EVALUATION OF THE PARTICIPANTS
Os participantes farão uma reflexão de autoavaliação (online) focada na importância e impacto da atividade de
aprendizagem no seu próprio desenvolvimento profissional.
The participants will make a self-evaluation reflection (online) focused on the importance and impact of the learning
activity in their own professional development.

AVALIAÇÃO DO SEMINÁRIO / EVALUATION OF THE SEMINAR
Os participantes preencherão um questionário (online) para avaliar o seminário e o impacto do programa. As respostas
serão tratadas e será realizado um estudo estatístico.
The participants will fill in a questionnaire online to evaluate the seminar and the impact of the program. The responses
will be treated and a statistic study will be made.

LÍNGUAS DE TRABALHO / WORKING LANGUAGES
Línguas de trabalho: Português e Inglês (tradução simultânea por Manuela Quintão, intérprete profissional).
Working languages: Portuguese and English (simultaneous translation by Manuela Quintão, professional interpreter).

PROGRAMA / PROGRAM
9.00h – Receção dos participantes. Entrega de documentação.
Reception of participants. Delivery of documentation.
9.30h – Sessão de abertura com as entidades oficiais nacionais, regionais e locais – O desafio da Formação de Adultos.
Opening session with national, regional and local authorities. The Challenge of Adult Education.
Erasmus+ National Agency – Agência Nacional Erasmus+
National Agency for Qualification and Professional Teaching - Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional,
I.P. (ANQEP)
Ministry of Education - Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGESTE- DSRAL)
Lagos Municipality - Câmara Municipal de Lagos
University of Lille 1 / Centro de Formação Dr. Rui Grácio / Agrupamento de Escolas Júlio Dantas / Centro Qualifica
10.30h - Apresentação dos objetivos da atividade de aprendizagem, conteúdos, metodologia, plano de atividades,
autoavaliação dos participantes e avaliação do evento.

Presentation of the learning activity aims, contents, methodology, plan of activities, self-assessment of the participants
and evaluation of the event.
11.00h – Apresentação dos participantes, expectativas, necessidades e motivações - atividade quebra-gelo.
Presentation of the participants, expectations, needs and motivations – ice-breaking activity.
11.20 - Coffee break
11.45h – "Projeto DILABS: objetivos, resultados em progresso, impactos esperados"
“DILABS project: aims, outputs in progress, expected impacts”
Sandrine Bonnet, coordinator of DILABS project, expert on Adult Education, University of Lille 1, France
12.30h – “Apresentação do Diploma Universitário para Formadores de Adultos (DUFA) na Universidade de Lille –
Competências, metodologia, pedagogia e inovação”.
“Presentation of a University Diploma for Adult Trainers (DUFA) at the University of Lille – Competences,
methodology, pedagogy, and innovation".
Isabelle Ghesquière, expert in Continuing Education, trainer for adult trainers, University of Lille, France
Discussão / Discussion
13:30 – Almoço Volante – Gastronomia portuguesa, servida pelos estudantes dos Cursos Profissionais de “Cozinha e
Pastelaria” e “Restauração e Bar” do AEJD.
Lunch - Traditional Portuguese food served by students of the “Cooking and Pastry Professional” and “Restauration and
Bar ” professional courses of AEJD
15.00h – Conferência «Da Pedagogia à Andragogia: o desafio da Educação de Adultos»
Conference «From Pedagogy to Andragogy: meeting the challenge of the Adult Education»
Helena Quintas, PhD on Adult Education, teacher from the Algarve University, Portugal
16.00h - «Metodologias inovadoras para o desenvolvimento profissional dos professores»
«Innovative methodologies for teacher‘s Continuing Professional Development»
Ana Cristina Madeira, Director of Centro de Formação Dr. Rui Grácio (teacher training centre), Lagos, Portugal
Maria Graça Cabrita, Coordinator of Centro Qualifica (adult training centre), Lagos, Portugal
17.00h – Discussão e Sessão de Encerramento
Discussion and Closing session

ORGANIZAÇÃO / ORGANISATION
PORTUGAL:
CFGR - Centro de Formação Dr. Rui Grácio – Partner institution
AEJD - Agrupamento de Escolas Júlio Dantas
CQ - Centro Qualifica / Agrupamento de Escolas Júlio Dantas
FRANCE:
University of Lille 1 – Coordinating institution of DILABS project

INSCRIÇÕES ONLINE
Inscrições online até 8 de março de 2018, através da seguinte ligação:
https://goo.gl/forms/j1dqPHfLTkP78nk13
Centro de Formação Dr. Rui Grácio  Sede: Escola Secundária Júlio Dantas, Largo Prof. Egas Moniz,
8600–904 Lagos  Tel. +351 282 77 09 97  Fax. Tel. +351 282 77 09 98
 e-mail: centroruigracio@esjd.pt  URL: http://centroruigracio.esjd.pt/
 Facebook: https://www.facebook.com/CFAERuiGracio
ALMOÇO VOLANTE, mediante reserva prévia no ato de inscrição online. Preço por pessoa: 10,00 EUROS. Ementa:
Bacalhau à Gomes de Sá, Torta de laranja, Trufa de alfarroba e figo, Pão árabe com alho e orégãos, vinho, água, sumos.
Possibilidade de alternativa vegetariana. Oferta de coffee-breaks durante o seminário.

