
 

 

 
 

 

Na sequência do 2º Congresso das Escolas as direções da AEEP – Associação dos 

Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo, ANDAEP - Associação Nacional de 

Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, ANDE - Associação Nacional de Dirigentes 

Escolares e a ANESPO – Associação Nacional de Escolas Profissionais, estão a preparar a 

realização do 3º Congresso. 

 

Estas quatro associações são uma importante expressão da sociedade civil na educação e 

representam um ponto essencial do sistema educativo: as escolas, cada escola.  

Na sequência dos resultados dos dois Congressos, realizados em 2017 e em 2019 e que nos 

permitiu aprofundar o debate sobre a Escola, estamos agora a preparar o 3º Congresso das 

Escolas que se realizará em Braga, fruto do interesse demonstrado por vários intervenientes na 

sua descentralização. 

 

Neste contexto, as direções da AEEP, ANDAEP, ANDE e ANESPO, com o apoio da Câmara 

Municipal de Braga, e Alto Patrocínio de Sua. Exa. o Presidente da República, apresentam o 3º 

Congresso das Escolas que decorrerá nos dias 3 e 4 de março de 2023, no Altice Forum na cidade 

de Braga.  

 



 

 

 
 
CONFERÊNCISTAS: 
Licínio Lima 
Tolentino de Mendonça* 
Henrique Leitão 
 

PAINÉIS DE DISCUSSÃO: 
Perfil Docente para a escolaridade obrigatória 
Felicidade e bem-estar  
A arte como impulso para as Aprendizagens 
Autonomia e inovação pedagógica 
Literacia: Livros e tweets 
Educação inclusiva 
A Inspeção que temos e a Inspeção que queremos 
Qualidade: 3 anos de EQAVET. E agora? 
(Novos) Migrantes nas escolas portuguesas 
A educação nos media 
Que futuro para a Escola Pública? 
Professores e formadores: que qualificações hoje para os desafios de amanhã? 
 

HORÁRIO: 
3 março - 9h às 18h30 / 4 março – 9h às 12h30  
 
PREÇOS: 
Inscrição até 30 de janeiro – 50€ 
Inscrição de 1 a 19 de fevereiro – 60€ 
Inscrição no dia do Congresso – 80€ 
O preço inclui: Conferências, Painéis de Discussão, Certificado de Participação, Coffee breaks e 
material.  
 
INSCRIÇÕES: 
 Página de Inscrição AQUI 
 • As inscrições encerram quando atingido o limite de capacidade do Congresso.  
 • Só se consideram as inscrições após o ato de pagamento.  

INFORMAÇÕES: 

 https://www.facebook.com/congressodasescola 

*a confirmar 

https://gateway.ifthenpay.com/forms/?k=R0VUQVgtMTcxODc2NTAyMDIzMDExMTExMDYxMA%3D%3D&lang=pt&t=GETAX-1718765020230111110610&pbl=EK5z39XipH
https://www.facebook.com/congressodasescola

