
   

Revista Lusófona de Educação

ISSN: 1645-7250

revista.lusofona@gmail.com

Universidade Lusófona de Humanidades e

Tecnologias

Portugal

Duarte, José

3º Colóquio Internacional Manuais Escolares - Manuais e novas práticas

Revista Lusófona de Educação, núm. 18, 2011, p. 205

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias

Lisboa, Portugal

Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=34922201018

   Como citar este artigo

   Número completo

   Mais artigos

   Home da revista no Redalyc

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal

Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=349
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=34922201018
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=34922201018
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=349&numero=22201
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=34922201018
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=349
http://www.redalyc.org


Revista Lusófona de Educação

Notícias

205

mestrandos e doutorandos, como a de Ana Paula Silva (ULHT/Porto) com o traba-
lho intitulado Metamorfose de Eva: Percursos de vida e acesso de mulheres à gestão 
superior nas universidades públicas brasileiras.

Edineide Jezine (UFPB -  CeiEf- ULHT) 

3º Colóquio Internacional Manuais Escolares 
- Manuais e novas práticas

O “3º Colóquio Internacional Manuais Escolares - Manuais e novas práticas” 
constituiu mais uma ocasião de reflexão sobre a problemática dos manuais esco-
lares e, dos vários momentos, será justo salientar alguns, sem menosprezo para 
o conjunto de atividades realizadas. No painel “A utilização de manuais em dife-
rentes países”, com moderação do Professor Sérgio Claudino, um professor espa-
nhol, um francês e um brasileiro analisaram a problemática da edição e uso dos 
manuais escolares nos seus países. As sessões de comunicações sobre linhas te-
máticas anunciadas previamente tiveram três dezenas de comunicações e ampla 
participação da assistência. Foi também seguida com muita atenção a conferência 
do professor António Domingos sobre “Manuais e materiais eletrónicos”. Mas a 
grande novidade deste colóquio foi a agradável e crítica participação de jovens 
do ensino secundário numa análise da utilização dos manuais. Para terminar, a 
“Visita à Lisboa dos manuais escolares” foi muito apreciada pelos participantes 
sob a sábia e simpática orientação do Professor João Reis.

José Duarte (CeiEf- ULHT)     

III Seminário da Rede de Pesquisadores sobre 
o Associativismo e Sindicalismo Docente

O Associativismo e Sindicalismo Docentes foram objecto de análise e de de-
bate científico na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, de 18 a 20 de Abril 
de 2011, onde decorreu o III Seminário da Rede de Pesquisadores sobre o Asso-
ciativismo e Sindicalismo Docente. Este evento teve como objectivo promover a 
produção e socialização de pesquisas nacionais e internacionais sobre esta área 
de estudo, reunindo, para o efeito, investigadores das organizações docentes (das 
associativas e mutuais até às sindicais). 

Estiveram presentes diversos estudiosos de vários países: França, Brasil, Méxi-
co e Argentina. Portugal também se fez representar através de investigadores do 
CeiEF - ULHT, que integram o Projecto Percursos do Associativismo e do Sindicalis-
mo Docente em Portugal -1890 /1990.

Rosa Serradas Duarte, na qualidade de investigadora responsável do projec-
to acima mencionado, participou numa Mesa Redonda sobre os desafios colo-


