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NOTA DE ABERTURA 
 

 

APRENDER PARA INOVAR, INOVAR PARA APRENDER 

 

O II Encontro ticEDUCA Júnior reúne uma vez mais jovens e adultos em atividades de 

partilha, análise e reflexão sobre as suas experiências escolares com utilização das 

tecnologias digitais. Num momento em que as orientações curriculares e organizativas 

oficiais do sistema educativo reclamam um passado sem tecnologias valorizando o 

primado da memória e retrocedendo mais de quarenta anos com a instituição de 

exames nacionais a nível do ensino elementar, compete sublinhar a necessidade de 

reforçar o combate por uma escola progressista, aberta ao mundo social e em que a 

inovação se constitua numa prioridade. 

Os jovens que agora participam no II ticEDUCA Júnior estarão no pleno da sua 

atividade profissional dentro de dez, quinze ou vinte anos, fazendo face a problemas 

que não conhecemos nem somos capazes de imaginar, enfrentando desafios que é 

impossível antecipar. Por isso mesmo, é urgente assumir como fundamental, no ensino 

básico e secundário, prepará-los para lidar com novas situações problemáticas, para 

serem capazes de interrogar a realidade, de inovar e de aprender. Essa é a essência da 

educação que a escola lhe dará. 

É portanto essencial criar oportunidades para que os jovens tomem consciência das 

suas experiências, compreendam a importância da sua educação e valorizem o 

conhecimento e o desenvolvimento cultural. Os encontros ticEDUCA Júnior visam 

exatamente esse tipo de objetivo ao colocar em diálogo os jovens, com o 

acompanhamento e enquadramento dos seus professores, de modo a fomentar o seu 

gosto pela ideia de projeto, desenvolver o seu espírito crítico e a sua iniciativa e 

contribuir para o seu crescimento como cidadãos. 

Sob o signo da inovação, o II Encontro ticEDUCA Júnior traz em 2013 ao Instituto de 

Educação da Universidade de Lisboa muitos jovens alunos do ensino básico e 
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secundário para troca de experiências e reflexão sobre os seus projetos, mostrando 

assim a vitalidade e a esperança num futuro melhor. 

 

João Filipe Matos 

Coordenador da Área Currículo Didática e  Formação de Professores 

Instituto de Educação da Universidade de Lisboa 


