
	

	

	

Forum SPO 2019 
Porto 

 

7 DE FEVEREIRO DE 2019 
 

Programa 
 
09h00 – Receção dos participantes 

 

09h15 – Sessão de boas-vindas 

 

09h30 – O Papel da Aprendizagem baseada em projetos (Projet Based Learning) no 

Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular 

 

No ano letivo 2017/2018, a Escola de Comércio do Porto (ECP) integrou o projeto piloto de 

autonomia e flexibilidade do Ministério da Educação. Simultaneamente, o Grupo Ensinus 

estabeleceu uma parceria com a Reimagine Education Lab, projeto liderado por Xavier 

Aragay, criador e impulsionador do Horitzó 2020 na Catalunha. O processo de mudança no 

ensino da ECP tem sido sustentado e assente na aprendizagem baseada em projetos. No 

decurso dos últimos anos, o desenho e implementação de vários projetos têm constituído 

um magnífico palco para a aprendizagem dos alunos. Conscientes que o processo de 

mudança é contínuo para o qual a experiência, feedback, dificuldades, avaliações e 

impactos contribuem diariamente. 

 

Orador: Tiago Nuno Vilaverde Pinto Gomes – Escola de Comércio do Porto 

 

11h00 – Networking / Coffee Break 

 

Momento de networking entre os Serviços de Psicologia e Orientação Escolar e Instituições 

de Ensino Superior / Escolas Profissionais. 

 

12h00 – Como apostar nos  jovens de hoje? 

 

Ser mentor é algo fora do comum na maioria das atividades ligadas ao ensino, pelo menos 

de uma forma consciente. A Mental Kids intervem nesta área com foco no crescimento de 

jovens como indivíduos, sem descurar o âmbito da área académica. Pretende-se expor 

ideias de como o fazer, com o intuito de poder vir a complementar o trabalho já realizado 

pelas escolas no que respeita ao acompanhamento e promoção dos seus alunos. 

 

Orador: Pedro Malta – Mental Kids 

 

12h45 – Sessão de Encerramento 



	

 

 

INFORMAÇÕES ÚTEIS: 

 

ENTRADA LIVRE. 

Link para inscrição: https://goo.gl/forms/9z4f9NmvFBjxIRw43 

 

Horário 

09h00 – 12h45 

 

Local de realização 

ECP – Escola de Comércio do Porto  

Rua do Rosário, 174-176 

4050-521 Porto  

Tel. 22 207 15 30 

 

Entidades Organizadoras 

Forum Estudante 

Escola de Comércio do Porto 

 

Contactos: 

Félix Edgar 

felix.edgar@forum.pt 

918 546 219 

 


