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Docentes do IPCB premiados
noS EStaDoS unIDoS

6 Os docentes do Instituto Po-
litécnico de Castelo Branco,  João 
Neves, Daniel Raposo, José Silva, 
Rogério Ribeiro e Ricardo Correia re-
ceberam, no encontro “AHFE 2021 – 
12th Human Dynamics for the Deve-
lopment of Contemporary Societies” 
o prémio “Best Paper Award”.

O evento, organizado nos Es-
tados Unidos, subdivide-se em 
44 conferências, com conselhos 
científicos internacionais que to-
talizam 890 especialistas. Esta 
distinção surge no seguimento da 

apresentação do artigo “Guidan-
ce and Public Information Syste-
ms: Diagnosis and Harmonization 
of Tourist Signage”, que contou 
ainda com a participação de Fer-
nando Moreira da Silva, Professor 
Catedrático aposentado, da Facul-
dade de Arquitetura da Universi-
dade de Lisboa.

O artigo resulta do projeto de 
investigação Pós-Doutoral de João 
Neves, ainda em curso, que visa 
sistematizar a sinalização turística 
portuguesa, com o intuito de me-

a escola e a sociedade caminham
para a transição digital

ComISSárIa EuroPEIa Para a EConomIa E SoCIEDaDE DIGItaL, marIya Ivanova GaBrIEL

6 A Escola e a sociedade cami-
nham a passos largos para a tran-
sição digital. Um objetivo ambicio-
so, que envolve diferentes etapas, 
como a conetividade, a formação 
docente e da própria sociedade. No-
vas metodologias. A ideia foi debati-
da, no passado dia 10 de setembro, 
pela Comissária Europeia para a 
Economia e Sociedade Digital, Ma-
riya Ivanova Gabriel, com um grupo 
de 10 docentes europeus, entre os 
quais participaram os portugueses 
Paulo Serra e Nuno Duarte, finalistas 
em 2020 e 2021 do Global Teacher 
Prize Portugal, respetivamente.

A importância de envolver toda 
a sociedade neste desígnio foi su-
blinhada numa reunião de trabalho, 
online, onde a questão do envelhe-
cimento do corpo docente também 
esteve em cima da mesa.

Além de Paulo Serra e Nuno Du-
arte, a sessão de trabalho contou 
com a presença de professores da 
República Checa, Itália, Eslovénia e 
Eslováquia, também finalistas do 
Global Teacher Prize. A iniciativa foi 
promovida pela Comissão Europeia 
e pela Mentes Empreendedoras, 
promotora da Global Teacher Prize 
Portugal.

Mariya Ivanova Gabriel transmi-
tiu a ideia que, na transição digital, 
o objetivo é incluir toda a socieda-
de, havendo uma grande preocupa-

ção com a conectividade, mesmo 
em escolas rurais. O objetivo é que 
ninguém fique para trás. “A Comis-
sária destacou também o programa 
Erasmus +, a criação de 25 acade-
mias Erasmus até 2025, a constitui-
ção de um prémio europeu de ino-
vação, e a necessidade de reforçar 
a qualidade dos conteúdos através 
de uma relação mais forte entre as 
empresas e a indústrias e os docen-
tes”, refere Paulo Serra.

Os 10 professores aproveitaram 
a oportunidade para lançar quatro 
questões para o debate. “Sabe-

mos que a educação ao longo da 
vida tem um grande impacto no 
bem-estar das comunidades e no 
seu desenvolvimento económico, 
contribuindo também para a co-
esão social e para a cidadania ati-
va. Por isso importa saber como se 
pode promover o acesso digital e a 
equipamentos para todos, desde as 
escolas tradicionais a outros contex-
tos, como a educação nas prisões”, 
explica Paulo Serra.

O docente do Agrupamento de 
Escolas Nuno Álvares, que é coor-
denador da equipa da escola do Es-

No entender de Paulo Serra “a 
educação em ambiente prisional é 
uma medida de segurança públi-
ca”, além de que “aumenta o nível 
de empregabilidade dos reclusos”. 

Outra das questões focadas 
prende-se com a necessidade 
de atrair jovens para a profissão 
docente. Hoje a escola tem um 
corpo docente envelhecido. Uma 
das ideias apresentadas passa 
por uma aposta na formação ini-
cial de professores. Esta questão 
entronca numa outra que está 
relacionada com o esgotamen-
to profissional dos docentes. “É 
uma matéria que não é só nossa. 
Todos estão preocupados com o 
síndrome de Burnout (caracteriza-
do por exaustão física, emocional 
ou mental que surge geralmente 
devido à acumulação de stress no 
trabalho)”, adianta. “Na Europa 
estamos muito preocupados com 
as questões emocionais dos alu-
nos. Mas agora surge a questão: e 
tu enquanto professor?”, diz.

A introdução da inteligência 
artificial nas escolas e o equilí-
brio entre a tecnologia e o fator 
humano, foi também debatido. 
O mesmo sucedeu com o facto 
de se saber se há reotorno do 
investimento em tecnologias e 
informação face à qualidade de 
educação. K

tabelecimento Prisional de Castelo 
Branco, abordou um tema sensível 
e que não deixa de ser complexo. 
Por um lado, os reclusos estão pri-
vados de qualquer comunicação 
ao mundo exterior, por outro há 
a formação. “Compreendemos a 
questão legal. Mas há alterantivas. 
Por exemplo, podemos ter sistemas 
com simuladores de ambiente real. 
Ou seja, ambientes virtuais fecha-
dos, só a funcionarem em intranet. 
Quando esses alunos saem da pri-
são poderão utilizar a mesma plata-
forma com acesso ao exterior”, diz.

lhorar a acessibilidade, orientação 
e fruição no espaço, reduzindo er-
ros de interpretação e reforçando a 
coerência e clareza dos sistemas. 

O trabalho foi apresentado 
oralmente como parte do pro-
grama da Conferência “Commu-
nication of Design”, uma das 42 
afiliadas da norte americana AHFE 
2021, tendo também sido publi-
cado pela Springer no livro “Ad-
vances in Creativity, Innovation, 
Entrepreneurship and Communi-
cation of Design”. K 


