
Balanço positivo das Primeiras Jornadas TEIP  

As Primeiras Jornadas TEIP: diálogos e partilhas, foram, indiscutivelmente um momento de 

diálogo e partilha num longo, mas consciente caminho para transformar a escola num espaço 

de verdadeira socialização, de inovação, de inclusão, de igualdade e de promoção do sucesso 

educativo, pela consciencialização das diferenças, através de práticas pedagógicas mais 

abrangentes. 

A agenda desta iniciativa abriu com Encontro de Escolas TEIP, contou com a presença do 

Agrupamento de Escolas D. Sancho I e Escola Básica Dr. Francisco Sanches, ao que se seguiu a 

ação “ Comunidades Ciganas”, dinamizado pela Dra. Maria José Vicente, representante da 

REAPN de Portugal – Rede Europeia Anti - Pobreza. O Stand Famílias constituiu um momento 

de interesse aos parceiros educativos do Agrupamento e, pretendeu ir ao encontro das 

necessidades formativas e profissionais, promovendo a formação e na procura de um aumento 

dos níveis da empregabilidade. Igualmente promovido pela Dra. Liliana Bártolo, psicóloga do 

Agrupamento, o Workshop Burnout, destinado ao corpo docente, realizou-se ainda um 

Workshop designado por “ Emprego e Formação para os Encarregados de Educação 

Desempregados” liderado pelo Dr. Luís Barbosa da Adereminho. 

Os alunos do Agrupamento, Joana Gomes, Margarida Rocha e Rogério Braga, deram mote ao 

Seminário Primeiras Jornadas TEIP no Agrupamento de Escolas de Prado: diálogos e partilhas 

que contou com a presença de um ilustre painel de convidados:  Dra. Luísa Moreira, 

Coordenadora de Projetos de Inclusão e Promoção do Sucesso Educativo, Coordenadora 

Nacional do Projeto Fénix; Dra. Maria José Casa-Nova, Professora Auxiliar do Departamento 

de Ciências Sociais da Educação - Universidade do Minho, Perita Externa do Programa TEIP na 

Escola de Prado; Dra. Júlia Fernandes, Vereadora da Educação, Cultura e Ação Social do 

Município de Vila Verde, e a Dra. Susana Gonçalves, Coordenadora do projeto “+ GIRO”.  

Na sua intervenção, O Diretor do Agrupamento Escola de Prado, referiu que o projeto Prado 

“Continuar a Crescer para Construir” tem como aliados o espírito de equipa, a criatividade, a 

inovação e o compromisso entre os diferentes atores educativos. 

Foi feito um agradecimento público a todos os que colaboraram e organizaram as jornadas, 

nomeadamente o apoio da Câmara Municipal de Vila Verde, a Escola Profissional Amar Terra 

Verde, o Projeto + Giro e a Escola de Música de Vila de Prado. 

 

 


