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Coordenação
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Com a realização do Colóquio República e Ensino pretende-se analisar a obra educativa da I
República, sublinhando a sua importância enquanto projecto coerente e inovador de reforma do
ensino. Esta análise que engloba os pressupostos pedagógico-didácticos que informaram a
educação republicana e a forma como os mesmos se concretizaram nos diferentes níveis de
ensino, é feita com o objectivo de captar os principais vectores da herança educativa
republicana, no sentido de reflectir sobre a sua adequação aos nossos dias.
A partir da visão das propostas e realizações republicanas, nos seus êxitos e nas suas limitações,
proceder-se-á a uma análise prospectiva dos actuais problemas educativos, na busca de proposta
que permitam projectar o futuro em ordem a uma educação de qualidade para todos, numa sã
vivência democrática de participação cívica consciente.
Informações e Inscrições em:
http://coloquio-ensino.centenariorepublica.pt/

PROGRAMA
23 de Abril de 2010 | sexta-feira
>09h00 Recepção aos participantes
>09h30 Sessão de abertura
>10h00 Homem Novo Republicano
Sérgio Niza: A República e a formação da cidadania democrática.
Fernando Catroga: A República como demopedia.
>11h00 Intervalo
>11h15 O Pensamento Pedagógico
Maria João Mogarro: República e património educativo: a acção pedagógica de Adolfo Coelho
Maria Cândida Proença: João de Barros e a escola republicana
Maria José Artiaga: 'Civilizar' pelo Canto Coral, ideais e práticas da I República
>12h30 Debate
Almoço
>14h30m O Ensino Primário
Joaquim Pintassilgo: A escola primária republicana
Justino Magalhães: A República e o livro escolar
Margarida Felgueiras: O professor primário na República
>16h Intervalo
>16h15 O Ensino Secundário e a Universidade
Jorge Ramos do Ó: O Ensino Liceal
José Cardim: O ensino técnico e profissional
Luís Reis Torgal: A Universidade e a República
>17h45m Debate

24 de Abril de 2010 | sábado
>09h30
Guilherme d’Oliveira Martins: Educação Cívica e Educação Republicana
Amadeu Carvalho Homem: Propaganda Republicana e de Ensino de Massas.
>10h30 Intervalo
>10h45
Jaime Reis: Os mancebos de 1930: O que fez a República pela sua educação
Augusto Mateus: A Educação nos Cem Anos da República: Ainda e Sempre uma Grande
Prioridade da Acção Pública
>11h45 Debate

