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W1 – Avaliação das aprendizagens        
- É o digital assim tão importante?

Luís Pereira dos Santos
W2 – Plano de Inovação: os desafios da 
gestão curricular de ciclo.

Sónia Valente Rodrigues
W3 – Reorganizar o tempo e o espaço da 
sala de aula, potenciando um laboratório 
digital.

Marco Bento
W4 – Supervisão interpares e desen-
volvimento profissional.

Teresa Vilaça
W5 – O pensamento computacional.

Luís Neves
W6 – O professor, um ator na sala de 
aula.

António Portela Neto
W7 – O poder da Arte, da Cultura e 
do Património - impactos da metodo-
logia de projeto na promoção do tra-
balho colaborativo e transdisciplinar.

César Israel Paulo
W8 – Educação e formação de adultos 
- o processo RVCC.

Maria João Alves

Programa das workshops 
das Jornadas Pedagógicas 

do AEG1

O Agrupamento de Escolas n.º1 
de Gondomar participou nos dias 
20 e 21 de junho, em Oviedo (Espa-
nha), no encontro internacional do 
projeto Europeu ERASMUS+: Digital 
Mentoring and Traineeship (DIGI-
TRAIN), sobre tutoria digital na for-
mação profissional em zonas rurais. 
O projeto reúne ao todo oito orga-
nizações de sete países europeus e 
visa incorporar metodologias ino-
vadoras que permitam a relação 
entre professores, estudantes e em-
pregadores, no ensino profissional. 

A reunião teve lugar nas Astúrias, 
uma vez que o projeto é coordenado 
pelo Departamento de Ciências da 
Educação da Universidade de Oviedo. 

O objetivo é proporcionar um 
conjunto de recursos, baseado na 
tutoria digital, com a participação 
ativa dos empregadores locais e 
dos diferentes países participantes. 

Como resultados esperados, pre-
tende-se disponibilizar um itinerá-
rio de formação complementar para 
professores, estudantes e mentores 
que promova novas possibilidades 
de inserção no mercado laboral. 

https://www.facebook.com/aeg1gondomar/
https://www.youtube.com/c/AEG1gondomar 
https://www.instagram.com/AEG1gondomar/
https://twitter.com/AEG1gondomar

A visita ao Parlamento Europeu, 
em Bruxelas, foi dinamizada pelo 
Clube Europeu do AEG1, a convite da 
Eurodeputada, Isabel Santos. Partici-
param 10 alunos do Clube Europeu, 
acompanhados por duas professo-
ras. 

O programa compreendia uma 
visita ao Edifício Paul-Henri Spaak,    
com sessão informativa e interven-

ção da deputada Isabel Santos, visita 
à galeria do Hemiciclo e visita à Casa 
da História da Europa. 

Fez também parte deste passeio 
escolar a visita ao Atomium e a ex-
ploração do centro histórico da cida-
de, incluindo a visita à Catedral des 
Saints Michel et Gudule e ao Museu 
Magritte.

Clube Europeu do AEG1 no Parlamento Europeu, 
em Bruxelas, nos dias 16, 17 e 18 de junho

https://youtu.be/-QKdavZ-8GA
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