IV ENCONTRO DE ENSINO DE HISTÓRIA
Entrada Livre
Local: Faculdade de Letras da Universidade do Porto - CITCEM
ACD 6 horas
Data: 30 de novembro de 2019
Para obtenção de certificado para efeitos de progressão na carreira docente*:
Custo da ação: associados: 20€; não associados: 35€
Prazo limite de inscrição: 23 de novembro de 2019
08h30 – Acolhimento
09h00 – Abertura
Vice-Reitora para a Cultura, U.Porto Edições e Museus; Diretora da Faculdade de Letras;
Diretora do CITCE; Representante da Comissão Organizadora
9h30 – Oldimar Cardoso (Investigador do LarHuD/ibict) – “Didática da História, História
Pública e o fluxo social das narrativas históricas”
10h45 – Intervalo
11h15/13h00 – Painel 1 – Isto é falso e eu sei! – a desinformação na era da informação–
José Seixo (FLUP) – “Ó ´stor, isso são fake news! – A literacia mediática e a construção
do conhecimento histórico através de textos jornalísticos” Maria do Carmo Azeredo
(Universidad Complutense de Madrid) – “Exponer la verdade, Estética investigativa y
estrategias de contra-forense como actos de resistência en el arte” Bernardo Ferrão
(Subdiretor de Informação da SIC) – “Amentira da verdade – Polígrafo SIC” moderado
por Paula Correia (Escola Secundária de Paredes)
13h00 – Almoço
14h30 – Theo Dolan (Technical Advisor, Peacebuilding at FHI 360, Washington) –
“Peacebuilding and youth engagement – combating hate speech”
15h45m – Intervalo
16h00/17h45 – Painel 2 – “Ver para querer… ver mais” – aprender a olhar
Daniela Magalhães (FLUP) – “A arte vista pelos meus olhos” – quando os alunos são uns
“artistas”; Paula Azeredo (Museu Nacional de Soares dos Reis) – “Educação e museu:
práticas desafiantes com sinal +”; Alexandra Curvelo (FCSH | UNL) – “Os biombos de
Namban e os detalhes por revelar” moderado por Manuela Durão (Escola Secundária de
Rio Tinto)
17h45 – Balanços e perspetivas – “O dia de hoje e os seguintes…”

*Para efeitos previstos no nº 1 do artigo 8º, do Regime Jurídico da Formação Contínua de Professores,
a presente ação releva para efeitos de progressão em carreira de Professores dos 2º e 3º Ciclos do
Ensino Básico e do Ensino Secundário. Para efeitos de aplicação do artigo 9º do Regime Jurídico da

Formação Contínua de Professores (dimensão científica e pedagógica), a presente ação não releva para
a progressão em carreia.

