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 Presidente da COMEP (Confederação Mundial de Ensino Particular) e FAEPLA 
(Federação de Associações Educativas Particulares da América Latina e as Caraíbas).
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  Secretário-geral da COMEP e FAEPLA

 RESPONSÁVEIS PELO PROGRAMA E CONTEÚDOS:

Javier Hernández
 Secretário-geral da ACADE (Associação de Centros de Ensino Particulares, Espanha)

Ana Salas
 Diretora das Relações e Serviços Institucionais de ACADE

 

Hatton Events
RESPONSÁVEL ECONÓMICO, DA ORGANIZAÇÃO GERAL E 

REALIZAÇÃO DO CONGRESSO: Hatton Events

ENTIDADES PATROCINADORAS:

 SEDE DO CONGRESSO:
HOTEL CORINTHIA

Av. Columbano Bordalo Pinheiro 105
1099-031 Lisboa

 APRESENTAÇÃO
  
Este encontro terá lugar em Lisboa, nos dias 9 e 10 de Outubro de 2015, 
onde durante dois dias consecutivos poderemos conhecer as idéias e os casos de 
sucesso mais criativos e inovadores do atual cenário da educação. 

Participarão as principais entidades do Setor do Ensino Particular no mundo.

Contaremos com a presença de peritos de renome, líderes educativos e 
visionários vindos de diferentes partes do mundo, que irão focar impor-
tantes temas como a análise dos novos paradigmas educativos, a excelência e a 
inovação como fatores imprescindíveis de diferenciação e a aplicação de novas 
metodologias em que o aluno e o professor desempenham novos papéis.  

Conceitos como as inteligências múltiplas, a aprendizagem cooperativa, o desen-
volvimento da personalidade ética, criativa e empreendedora, as competências e 
a sua avaliação e a total inclusão da tecnologia ocupam, juntamente com a flexibi-
lidade e a reorganização das salas de aula, o papel preponderante. Descobriremos, 
assim também novos conceitos como a aprendizagem invisível e a modernidade 
líquida.

Pensadores: Pesquisadores, cientistas, filósofos e diferentes personalidades irão 
apresentar ideias originais, lucidez e sabedoria.

Peritos: Especialistas em matérias concretas de âmbito pedagógico ou técnico, 
irão apresentar casos bem sucedidos, soluções, alternativas e experiências inova-
doras. 

Formadores de opinião: Líderes com diferentes visões sobre uma mesma realida-
de. Para onde deve ir a Educação numa sociedade em mutação como a nossa?  
Qual é o verdadeiro novo paradigma educativo? O debate está na mesa.

O Congresso é dirigido a infantários, colégios e universidades de todo o mundo, 
com um foco especial na Europa e a América.

�.worldeducationcongress2015.com  
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PROGRAMA
Sábado 10 de outubro

9’00:   Masterclass e workshops (Optativo)

10’00:  “A escola criativa: de aprender a aprender para aprender a criar”, 
           por Carla Rinaldi.

11’00:  Coffee break
            Zona de exposição, negócios e networking, e photocall.

11’45: “Educar com talento”,  por José Antonio Marina.

12’45: “Neurociência e Educação”, por Alexandre Castro Caldas.

13’30:  Excursão com almoço (Optativa)

16’30:  Masterclass e workshops (Optativo)

17’30:  “Educação para uma nova era. Escolas Steve Jobs” 
            por Maurice de Hond.

18’30:  “Aprendizagem Invisível.  A caminho de uma nova ecologia da   
 educação”  por John Moravec.

19’30:  “A modernidade líquida. Os três desafios principais da Educação na   
 nova sociedade”, por Zygmunt Bauman. 

20’30:  Encerramento e leitura das conclusões.

20’45: Cocktail de encerramento  e entrega do Prêmio “Best innovative experience of   
           the XI World Education Congress 2015”.

TODAS AS INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:

�.worldeducationcongress2015.com   
           

 PROGRAMA 

 

 Sexta-feira 9 de outubro

08’30:   Check-in

09’30:   Boas-vindas e apresentação do congresso por parte dos responsáveis  
 pelas entidades organizadoras.

10´00    Laboratório de Inovação: Novas metodologias que estão a mudar  
 o mundo da Educação.

            María Acaso , professor e pesquisador da Universidade Complutense .
             Alberto Ruano , Dtr.General Dtr.Enterprise Lenovo Lenovo Portugal e na  
              Península Ibérica .
             Miguel Barrero , CEO of Business Digital de Santillana.
 
11’00:   Coffee break
 Zona de exposição, negócios e networking, e photocall.

11´30:   Casos de sucesso: : Colégios em Portugal, Espanha e a    
            América do Sul.  
 
 Colegio Pedro Arrupe (Lisboa, Portugal)
 Colegio Montserrat (Barcelona, España)
 Grupo Educativo Unis  (Varginha, Brasil)

12’30:   Excursão com almoço (Optativa)

15’00:   Masterclass e workshops (Optativo)

16´00:  Inauguração oficial

           Autoridades do Governo Português
            Edgardo De Vincenzi – Presidente da COMEP e FAEPLA
            Jesús Núñez – Vicepresidente da COMEP e Presidente da CADEICE
            Antonio Sarmento – Presidente da AEEP

17’00:  Conferência inaugural: “A profissão dos sonhos de tecelagem:           
           Ensino no Século 21” por  Sir John Jones 
             

18’00:  Coffee break
           Zona de exposição, negócios e networking, e photocall.

18’30:  Situação atual do Ensino no Mundo:
 Francesc Pedró,  Chefe da Divisão de Políticas Setoriais, TIC e Educação da   
 UNESCO.
 Andreas Schleicher -  Subdiretor de Educação na OCDE e coordenador do   
 Programme for International Student Assessment (relatório PISA).
 Nora Pinedo –Diretora-geral de Educação Particular da província de Buenos Aires,  
 Argentina. 
 Rodrigo Queiroz e Melo – Diretor Executivo da AEEP e Diretor da CNEF
             
             19’45: Encerramento da sessão   
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Laboratório de Inovação: Novas metodologias que estão a mudar o 
mundo da Educação. Mesa-redonda: María Acaso, Alberto Ruano y 
Miguel Barrero

“O aborrecimento continua a ser a base de um sistema obsoleto que não procu-
ra a aprendizagem mas sim a certificação. Temos que fazer a revolução educa-
tiva, mas… efetivamente como?”
  
Conferência inaugural: “A profissão dos sonhos de tecelagem: Ensino 
no Século 21” por  Sir John Jones

Certos estudos indicam que 80% dos empregos que as crianças atualmente a 
frequentar o ensino básico irão ter ainda não foram inventados, de modo que 
estamos a preparar os nossos jovens para um mundo que não existe. Para que 
estas crianças tenham a abertura necessária para entrar neste mundo, todos 
nós teremos que reunir criatividade, talento, mobilidade e flexibilidade. Que 
melhor maneira de desenvolver essas capacidades nas nossas crianças do que 
rodea-las de adultos com estas qualidades? Professores que valorizem a imagi-
nação e tenham um louvável compromisso com busca incessante da excelên-
cia.  

“A escola criativa: de aprender a aprender a aprender a criar”, por Carla 
Rinaldi.

“A criança  é pesquisadora por natureza … No entanto, é possível destruir esta 
atitude com as nossas respostas”.

“Educar com talento”, José Antonio Marina 

“Por comparação com os Estados Unidos, onde existe uma cultura do risco e da 
inovação, vivemos numa sociedade mentalmente envelhecida, que se refugia 
na rotina ou na proteção do Estado”.

“Neurociência e educação”, Alexandre Castro Caldas

Diretor do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Católica Portuguesa. 
Foi professor de Neurologia na Faculdade de Medicina de Lisboa e Diretor do 
Serviço de Neurologia do Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Foi Presidente da 
International Neuropsychological Society (2000-2001).
 

“Educação para uma nova era. Escolas Steve Jobs”, Maurice de Hond. 

“Cada criança estabelece o seu próprio calendário e horário com o apoio do seu 
mestre, que nas escolas Steve Jobs passa a ser chamado/a de ‘treinador/a’. Desta 
forma, a criança dirige-se a diferentes “locais” (local de línguas, oficina criativa, 
oficina de números, laboratório técnico) segundo as suas características particula-
res”. 

“Aprendizagem Invisível. A caminho de uma nova ecologia da edu-
cação”, John Moravec

“A mudança tecnológica impulsiona a mudança social, e o seu impacto está 
a acelerar de forma excepcional. As nossas escolas, universidades e outras 
instituições devem dar  um salto para a frente para poder competir numa 
sociedade baseada na inovação”. 

“A modernidade líquida. Os três desafios principais da Educação na 
nova sociedade”, por Zygmunt Bauman.

“Os jovens saídos das universidades nestes tempos de crise foram educados na 
convicção de que os estudos lhes iriam permitir conquistar um bom nível de 
vida. E, no entanto, não estavam preparados para se ver submergidos numa 
sociedade de mudanças vertiginosas.
Gerou-se, assim também, uma perda de credibilidade nas ferramentas pedagó-
gicas utilizadas até agora. A aprendizagem própria de um mundo estável não 
é aplicável num ambiente mutável. A memória, base da educação tradicional, 
parece hoje em dia um elemento secundário. O esforço educativo não tem 
uma correlação clara com o sucesso social. E a cultura já não é um conjunto 
‘sólido’ de saberes, mas sim qualquer coisa fugaz, mutável, ‘líquida’”. 

METODOLOGIA DO CONGRESSO

Neste Congresso utilizaremos diferentes metodologias para os diferentes tipos de 
sessões:

Sessões plenárias: Sessões de interesse comum desenvolvidas por um um orador 
de grande prestígio.

Experiências internacionais: Iremos contar com uma seleção dos melhores estabe-
lecimentos de ensino do mundo, que se irão dirigir à platéia apresentando-lhe as 
suas experiências bem sucedidas .

Laboratório de inovação: Espaço criado para a investigação, design e apresentação 
das propostas mais inovadoras do mundo educativo.

Masterclass: Sessões especiais, conduzidas pelos oradores mais prestigiados do 
congresso, apresentadas perante uma platéia reduzida  e com um formato prático 
e interativo.

Workshops:  Sessões em que os conceitos ou as competências são ministrados e 
desenvolvidas através de demontrações ou explorações. Com este formato 
pretende-se um interação substancial com uma audiência mais reduzida.

 - Inovação.
 - TICs e conteúdos digitais.
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Maurice de Hond 
Empresário e empreendedor holandês, membro funda-
dor da Organização “Educação para uma nova era 
(04NT)”, da qual dependem as primeiras “Escolas 
Steve Jobs”.

Zygmunt Bauman 
Sociólogo, filósofo e ensaísta polonês. A sua obra versa, entre outras coisas, 
sobre questões como as classes sociais, a hermenêutica, a modernidade e a 
pós-modernidade, o consumismo, a globalização e a nova pobreza. Recebeu o 
Prêmio Príncipe de Astúrias de Comunicação e Humanidades 2010. 

John Moravec 
E membro do corpo docente nos Estudos de Inovação e 
Mestre dos programas de pós-graduação de Estudos Liberais 
na Universidade de Minnesota..  

José Antonio Marina 
Filósofo, especialista em ciências cognitivas, autor best-seller e catedrático, 
é um dos pensadores espanhóis mais notáveis da atualidade. 

Carla Rinaldi 
Presidenta da Fundação Reggio Children-Loris Malaguzzi Centre na 
Itália. Professora na Universidade de Módena e perita internacional 
sobre a aprendizagem e a criatividade.

María Acaso 
Professora e investigadora da Universidade Complutense de Madrid. 
Autora de “rEDUvolution” e “Pedagogías Invisibles: El espacio del aula 
como discurso”. 

Francesc Pedró 
Chefe da Divisão de Políticas Setoriais, TIC e Educação 
da UNESCO. 

Sir John Jones 
Nomeado cavaleiro em 2003 pela S.M. a Rainha da Inglaterra, pelos seus serviços 
à educação, Sir John trabalhou a maior parte da sua vida profissional nas escolas 
mais desafiantes do noroeste da Inglaterra.
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É a segunda capital mais antiga da Europa, e segundo a lenda, foi fundada 
por Ulisses. Com mil anos de história, Lisboa é uma cidade plena de monu-
mentos de grande importância, que traduzem alguns dos momentos 
fundamentais da história de Portugal. Teve o seu expoente máximo de 
riqueza na época dos Descobrimentos, possuindo um património único de 
extraordinária beleza. Lar de grandes navegadores, como Vasco da Gama e 
Fernão de Magalhães, chegou a ser a capital de um Império que se esten-
dia por todos os continentes.
Lisboa é uma cidade cheia de história, de contrastes, de uma mistura de 
caráter incomum e de encanto. A capital portuguesa é uma cidade fresca, 
cosmopolita e criativa, onde tradição e a vanguarda se encontram nas mar-
gens do rio Tejo. 
Hotel Corinthia O Corinthia Hotel Lisbon, sede do Congresso, distingue-se 
por unir elegância, luxo e conforto. Está situado junto à  estação de metro  
do Jardim Zoológico, encontrando-se apenas a uma distância de 10 minu-
tos do centro histórico, o que o converte num local ideal para juntar prazer 
e os negócios.

Hotel Corinthia  , sede do Congresso, distingue-se por unir elegância, 
luxo e conforto. Está situado ao pé da estação de metro de Jardim Zoológi-
co, a apenas uma viagem de 10 minutos do centro histórico, o que o 
converte num local ideal para o prazer e os negócios.

             

VISITA AO MEIO-DIA: BELEM
Visitaremos o bairro de Belém, conhecido como a zona monumental de 
Lisboa, com a Torre de Belém, o Padrão dos Descobrimentos e o Mosteiro 
dos Jerónimos, que representam a "idade de ouro" dos descobrimentos 
portugueses. Terminadas as visitas, seguir-se-á o almoço numa das mais 
famosas cervejarias de Lisboa, a Trindade.

VISITA AO MEIO-DIA: LISBOA HISTÓRICA EM ELÉTRICO
Partindo da Basílica da Estrela, iniciar-se-á uma visita de elétrico para 
passear pelas ruas antigas e estreitas dos bairros mais históricos de Lisboa, 
como a zona do Chiado ou o mais antigo bairro da cidade: Alfama. Finaliza-
remos com uma visita ao Castelo de São Jorge, para desfrutar de uma das  
melhores vistas panorâmicas da cidade de Lisboa.

VISITA A SINTRA/ CABO DA ROCA/ ESTORIL E CASCAIS  
Passeio com um dia de duração, em que se visitará Sintra, declarada Patri-
mónio da Humanidade pela UNESCO, com o seu famoso Palácio da Pena; 
o Cabo da Roca, o ponto mais ocidental da Europa continental; Cascais, 
uma cidade que passou de vila piscatória a centro de veraneio da classe alta 
portuguesa; e Estoril, onde destaca o seu grande casino. 

VISITA A FÁTIMA/ BATALHA/ NAZARÉ E ÓBIDOS
 

 VISITAS E  PASSEIOS

Passeio com um dia de duração, em que visitaremos Fátima e a sua famosa 
basílica; a Batalha, onde destaca a igreja matriz e o claustro do  Mosteiro 
dea Batalha ; a Nazaré, bela cidade de ruas estreitas que são um festival de 
cor e movimento; e Óbidos, município medieval considerado um autêntico 
museu, cuidadosamente conservado, com ruas serpenteantes e flores bran-
cas nas janelas, rodeado em todo o seu perímetro por uma extensa mural-
ha.



ORGANIZA:

ORGANIZAÇAO TÉCNICA 
E CONDUTA DO CONGRESO:

EUROPEAN CONFEDERATION
OF INDEPENDENT SCHOOL
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INFORMAÇAO:

0034 910 006 010


