
 

Encontro de Pontos de Rede 2020 

Desafios e contingências no ensino do PLE: gerir a adversidade repensando o futuro 

 

O Instituto Português do Oriente - IPOR informa que vai decorrer, nos próximos dias 27 e 28 de novembro, 

a VI edição dos “Encontros de Pontos de Rede”.  

A edição de 2020 realizar-se-á num contexto muito especial: a pandemia do vírus Covid-19 impôs ao 

mundo uma nova realidade até aqui apenas explorada como possibilidade fantástica em obras de ficção, 

realidade essa que abalou a convicção enraizada de que somos capazes de antever e controlar o futuro 

com precisão e a confiança numa certa ordem que se acreditava sólida, perene.  

Tal como em outras áreas de atividade, em Educação as dinâmicas de trabalho à distância – já 

anteriormente em uso e em expansão – emergiram como alternativa natural à presença física dos 

intervenientes, em espaços e horários comuns. Viveram-se dilemas, sentiram-se e identificaram-se 

dificuldades e limites, mas pode-se também aferir potencialidades da interação à distância, no que toca à 

racionalização e agilização de processos administrativos e à condução da ação pedagógico-didática. 

É, pois, altura de fazer os balanços possíveis e de repensar o futuro próximo e o futuro mais distante pós-

pandemia, em tempo ainda incerto. Na linha da sua matriz fundadora, os EPR 2020 pretendem criar um 

espaço de partilha de experiências entre professores de PLE e investigadores nesta área, orientado para 

a reflexão sobre a ação e para a reconstrução da ação no contexto da questão que o título do evento 

sugere. Os eixos nucleares de trabalho este ano são: 

Eixo 1. Estratégias e recursos didáticos: antes e depois do regresso à sala de aula; 
Eixo 2. Avaliação e certificação de aprendizagens; 
Eixo 3. Dinâmicas de trabalho entre professores: sugestões e resultados; 
 
Estão já confirmadas participações de especialistas reconhecidos, de entre os quais salientamos José 

Pascoal (Univ. de Macau); Raquel Carinhas (Camões I.P. e Universidade da República do Uruguai); Helena 

Araújo e Sá (Universidade de Aveiro); Filomena Capucho (Universidade Católica Portuguesa) ou Ana Sofia 

Pinho (Universidade de Lisboa). 

Estão ainda confirmadas comunicações de docentes e investigadores do Brasil, Chile, França e Tailândia, 

bem como participações de docentes do Instituto Politécnico de Macau e de várias universidades do 

interior da China, tais como a Universidade de Nankai, a Universidade de Comunicação da China (Pequim), 

a Universidade Jiaotong, a Universidade de Hebei ou a Universidade de Estudos Estrangeiros de Pequim, 

entre outras 

O programa pode ser consultado em: https://ipor.mo/pontos-de-rede/ 
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