
DECICLO
DEBATES 2023

em VIDEOCONFERÊNCIA
A abertura e o encerramento  

do ciclo de debates contará com  
a participação do Secretário-Geral  

da FENPROF, Mário Nogueira

Debate 1 - 22/2
Práticas transversais de educação para a 
sexualidade, do jardim de infância ao ensino 
secundário
Oradores:
• Paula Pinto (Associação para o Planeamento da Família)
• Marta Reis (Psicóloga Clínica e da Saúde)
• Lúcia Ramiro (Projeto Aventura Social)

 Debate 2 - 15/3
Violência nas escolas: práticas de prevenção  
do bullying e de gestão de conflitos
Oradores:
• Ana Rodrigues Costa (Psicóloga Clínica e da Saúde)
• Margarida Claúdio (Psicóloga Clínica e de Aconselhamento)
• Luis Pinho Fernandes (Psicólogo Educacional, Projeto Bullying.pt)

 Debate 3 - 29/3
As artes e a cultura como ferramentas pedagógicas
Oradores:
• Manuel Pires da Rocha (Músico)
• Júlio Rebelo (PRAXIS – Centro de Filosofia, Política e Cultura)
• Rui Madeira (Diretor do AE António Arroio)
 

Debate 4 - 26/4
O digital na escola: vantagens e precauções | futuro 
e preocupações
Oradores:
• Pedro Oliveira (Docente da Universidade do Porto)
• Fernanda Ledesma (Presidente da Associação de Professores de 

Informática)
• António Magalhães (Diretor do Curso Investigação de Políticas do 

Ensino Superior)

Debate 5 - 10/5
Vida saudável e saúde mental: educar  
para a inteligência emocional
Oradores:
• Manuela Queirós (Projeto CIEE- Clube de Inteligência Emocional  

na Escola – Aprender a ser feliz)
• Margarida Gaspar de Matos (Coordenadora do Estudo Saúde 

psicológica e bem estar nas escolas portuguesas)
• Mário Madrigal (Formador e Investigador na área do 

desenvolvimento pessoal e humano)

Debate 6 - 24/5
Práticas de integração, inclusão, interculturalidade 
e respeito pelas diversidades
Oradores:
• Tito Matos (Conselho Português para os Refugiados)
• Sara Soares (Associação ILGA)
• Paulo Feytor Pinto (Presidente da Associação de Professores  

para a Interculturalidade)

Debate 7 - 31/5
O sindicalismo e a identidade docente: 
consciencialização e participação ativa
• Suso Bermello, Secretário Nacional da CIG Ensino, Galiza
• Mário Nogueira, Secretário-Geral da FENPROF
• Jefferson Pessi (Internacional de Educação)

Curso de Formação Certificado pelo CCFCP
Nº de registo: CCPFC/ACC-119097/23

NOTA1: A presença e participação em todos os debates 
permitirá o acesso à certificação do ciclo de debates como curso 
de formação acreditado pelo CCPFC (25 horas).
NOTA 2: Cada debate terá a certificação como Ação de Curta 
Duração (3 horas).

Exclusivo para sindicalizados nos sindicatos da FENPROF
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Inscrições em https://web.fenprof.pt/cfjsalvadosampaio
a) Para os debates individuais: Acão de Curta Duração —  
até 5 dias antes de cada debate
b) Para a inscrição em todos os debates: Curso de Formação 
– até 16 de fevereiro


