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cados aos investigadores desta temática e apresentou uma comunicação intitu-
lada Sindicatos e Políticas Educativas: o caso da ligação da Formação Contínua à 
progressão na carreira do Ensino não Superior em Portugal. Maria Manuel Ricardo 
analisou o papel da imprensa legal e clandestina reportando-se à luta pelo as-
sociativismo docente durante o Estado Novo em Portugal até à construção do 
sindicalismo docente em democracia. Manuel Tavares centrou o seu texto nas 
décadas de setenta e oitenta do século XX português e balizou o seu estudo entre 
o sindicalismo docente reivindicativo e o sindicalismo reflexivo. Por fim, José 
Brás e Maria Neves Gonçalves traçaram o percurso evolutivo do associativismo 
docente desde finais do século XX até à I República Portuguesa (1910-1926). A 
referida comunicação, inserida numa dimensão histórica, contemplou também a 
abordagem de alguns órgãos de imprensa das próprias organizações associativas 
e sindicais, com destaque para a publicação Escola Nova, um órgão da Associação 
de Professores de Portugal dos anos vinte do século XX.

Em suma: este seminário foi um momento importante para a compreensão do 
papel  que o associativismo e o sindicalismo  desempenharam na construção da 
profissão docente.  

José Viegas Brás, Maria Neves Gonçalves & Rosa Serradas Duarte (CeiEf- ULHT)

I Encontro de Investigação do Centro de Investigação 
e Publicações da Escola Superior de Educação Almeida 
Garrett 

Realizou-se, a 25 de Março de 2011, o I Encontro de Investigação do Centro de 
Investigação e Publicações (CIP) da Escola Superior de Educação Almeida Garrett 
(ESEAG), dinamizado pelos investigadores do CeiEF, Paulo Drumond Braga e Bento 
Cavadas, que exercem as funções de Director e de Subdirector desse centro de 
investigação, respectivamente. Nesse I Encontro foram apresentados trabalhos 
de investigação sobre diversas temáticas educativas, realizados pelos membros 
do CIP e por investigadores convidados. Entre outros trabalhos, salientam-se uma 
análise da situação da Educação Pré-Escolar no Estado Novo, a proposta de novas 
estratégias de ensino-aprendizagem das ciências para alunos socioeconomica-
mente desfavorecidos, a caracterização da abordagem ao higienismo realizada 
pelos manuais escolares do ensino primário e o modo de promover a diferen-
ciação pedagógica e a prevenção das desigualdades educativas. Pretende-se dar 
continuidade a essa partilha da investigação realizada pelos membros do CIP no 
próximo ano lectivo.

Bento Cavadas (CIP- CeiEf- ULHT)     

     


