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MARGARIDA LUCAS
UNIVERSIDADE DE AVEIRO | Portugal

Margarida Lucas é licenciada em Inglês e Alemão e foi docente do Ensino Básico e Secundário durante mais de 
uma década, período durante o qual acumulou também funções docentes no Ensino Superior. Concluiu o doutora-
mento em Multimédia em Educação em 2012 e em 2013 tornou-se investigadora do Centro de Investigação em 
Didática e Tecnologia na Formação de Formadores, atividade que exerce até ao presente. Os seus interesses de 
investigação centram-se, de uma maneira geral, na utilização de tecnologias digitais para o ensino e aprendiza-
gem. Nos últimos anos tem vindo a colaborar com a Comissão Europeia no desenvolvimento dos Quadros de 
Referência para a Competência Digital de Cidadãos e de Educadores, e respetivos instrumentos de autorreflexão.

DIGCOMPEDU
Quadro Europeu da Competência Digital para Educadores

MARGARIDA LUCAS
UNIVERSIDADE DE AVEIRO | Portugal

A crescente digitalização da educação, bem como as perturbações causadas por disrupções inesperadas, ampli-
aram a necessidade de os docentes desenvolverem a sua competência digital. A competência digital docente é um 
conjunto de competências relacionadas com a utilização de tecnologias digitais para apoiar práticas profissionais e 
pedagógicas, e para melhorar a aprendizagem e a própria competência digital dos alunos.
A nível europeu têm sido desenvolvidas várias iniciativas que objetivam disponibilizar linhas orientadoras sobre 
competência digital, em particular e para o propósito desta comunicação, para os docentes de todos os níveis de 
ensino. Nesta comunicação será apresentado o Quadro Europeu de Competência Digital para Educadores, como 
se organiza e articula. Serão ainda abordadas, a título de exemplo, algumas atividades de práticas inspiradas pelos 
descritores do Quadro.
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ELSA MENDES
DGE - DIREÇÃO-GERAL DA EDUCAÇÃO | Portugal

Doutorada em Letras - Ramo de Estudos de Cultura, Especialidade Estudos Norte-Americanos - Estudos Fílmi-
cos (Universidade de Lisboa). Mestre em História de Arte - Especialidade História da Arte Contemporânea 
(FCSH- Universidade Nova de Lisboa). Licenciatura em História pela Faculdade de Letras de Lisboa (FLUL – 
Universidade de Lisboa). Coordenadora Nacional do Plano Nacional de Cinema, na Direção-Geral da Educação 
(Lisboa), desde 2014. Atividade letiva no Ensino Secundário entre 1983 e 2014. Trabalha na Direção-Geral da 
Educação (DGE) desde 2015. Investigadora integrada no Grupo de Investigação, Media e mediações culturais 
(CEMRI- U. Aberta). Membro da Associação de Investigadores da Imagem em Movimento (AIM). Membro asso-
ciado da Academia Portuguesa de Cinema. Integra a Comissão Pedagógica da Associação de Professores de 
História (APH). Coorientadora e membro de júri de trabalhos académicos de doutoramento e mestrado, na área 
de Cinema, História e Educação e Estudos Culturais. É Jurada do ICA e membro de Júri em diversos Festivais de 
Cinema.

OS RECURSOS PEDAGÓGICOS DO PLANO NACIONAL DE CINEMA:
uma plataforma streaming e uma coleção de dossiês pedagógicos

ELSA MENDES
Coordenadora Nacional do PNC - PLANO NACIONAL DE CINEMA

Os novos recursos do PNC articulam-se com o Perfil dos Alunos à saída da escolaridade Obrigatória, integram uma 
estratégia destinada a promover a formação de públicos escolares para o cinema, visam o desenvolvimento de 
diversas competências, nomeadamente ao nível da Sensibilidade Estética e Artística, e procuram dar um con-
tributo para uma gestão mais flexível do currículo.
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ANTÓNIO MOREIRA
UNIVERSIDADE ABERTA | Portugal

Doutor e Mestre em Ciências da Educação pela Universidade de Coimbra. Possui Licenciatura em História da Arte 
pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Concluiu um programa de Pós-Doutoramento em Tecno-
logias Educacionais na Universidade de Coimbra e um Curso de Mestrado em Multimédia pela Faculdade de 
Engenharia da Universidade do Porto. Possui um Curso de Realização Cinematográfica pelo Centro de Estudos 
Cinematográficos de Coimbra.
É Professor Associado com Agregação no Departamento de Educação e Ensino a Distância e Diretor da Delega-
ção Regional do Porto da Universidade Aberta.
É Coordenador Estrangeiro do Grupo de Pesquisa de Educação Digital da Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(UNISINOS), Brasil e Professor Colaborador nos programas de Pós-Graduação em Educação e Contemporanei-
dade e de Gestão da Universidade do Estado da Bahia, Brasil e Professor Convidado no Curso de Especialização 
em Educação e Tecnologias da Universidade Federal de São Carlos.
É Investigador Integrado no Centro de Estudos Interdisciplinares da Universidade de Coimbra onde coordena o 
Núcleo de Estudos da Pedagogia do Ensino Superior e Investigador no Laboratório de Educação a Distância e 
eLearning da Universidade Aberta.
Coordena atualmente o Curso de Docência Digital em Rede para Professores do Ensino Básico, Secundário e 
Superior da Universidade Aberta.
Colaborador da Direção Geral (DGE) do Ministério da Educação de Portugal no Plano de Transição Digital.
Tem publicado artigos científicos em revistas especializadas e livros nas áreas da Formação de Professores e das 
Tecnologias Digitais e participado em eventos no estrangeiro e em Portugal como orador convidado.
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INCLUSÃO DIGITAL EM CONTEXTO DE RECLUSÃO EM PORTUGAL: O CAMPUS VIRTUAL EDUCONLINE@PRIS 

JOSÉ ANTÓNIO MOREIRA
UNIVERSIDADE ABERTA | Portugal

A educação é um direito universal e desempenha um papel crucial no desenvolvimento humano, ajudando o indi-
víduo a construir a sua personalidade e o seu carácter. Mesmo em situação de reclusão, e tendo em consideração 
as Recomendações do Conselho da Europa referentes à educação em contexto prisional, os cidadãos possuem os 
mesmos direitos no acesso à educação.
Considerando, a importância crescente que as tecnologias digitais têm assumido na sociedade, os reclusos devem 
ter a oportunidade de utilizar ambientes virtuais de aprendizagem, com propósitos formativos e educacionais, 
obviamente, com restrições em termos de acesso à internet através de canais seguros. Nesta comunicação
pretende-se apresentar o Campus Virtual EDUCONLINE@PRIS, criado pela Universidade Aberta em parceria com 
a Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais que tem como principal objetivo promover a educação e a 
formação nos estabelecimentos prisionais em Portugal com o apoio de plataformas digitais, quer a
nível da formação superior, quer a nível da formação profissional e Aprendizagem ao Longo da Vida.
Aquando da sua criação a expectativa era que o Campus desse uma resposta efetiva às necessidades dos estu-
dantes em reclusão, incrementando significativamente a qualidade da educação digital nos estabelecimentos 
prisionais. Em simultâneo, o Campus Virtual seria também uma forma de responder aos desafios colocados pela
nova sociedade digital e em rede, contribuindo para a inclusão digital e social da população reclusa.
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MODERAÇÃO
por CÉSAR ISRAEL PAULO

Licenciatura em Artes Plásticas, Escultura - FBAUP. Pós-Graduação em Direção Artística - ESAP. Pós-Graduação 
em Administração e Gestão Educacional - UAb. CAGEP - Programa de Formação em Gestão Pública, ISCTE. 
Formação diversa nas áreas da educação e administração e gestão educativa, artes visuais e multimédia, gover-
nação e práticas de inovação na administração pública, liderança e tecnologias de informação e comunicação.
Conselheiro do Conselho Nacional de Educação. Coordenador Intermunicipal do Plano Nacional das Artes. 
Subdiretor-geral da Direção-Geral de Administração Escolar. Presidente da Direção e Presidente da Mesa da 
Assembleia Geral da Associação Nacional dos Professores Contratados. Vogal da Direção e membro do Conselho 
Pedagógico da Associação de Professores de Expressão e Comunicação Visual. Docente de Artes Visuais, tendo 
assegurado várias funções de coordenação e de assessoria, entre outras de caráter técnico, administrativo e 
pedagógico. 
Orador e participante em congressos, conferências, seminários, webinares e sessões de trabalho, subordinados 
aos temas da educação, liderança, descentralização administrativa, políticas públicas e transição digital.
Conceção de estudos técnicos e estatísticos, emissão de pareceres e consultadoria no âmbito da gestão dos 
recursos humanos docentes, bem como análise de normativos legais e elaboração de propostas nestas matérias. 
Realização de reuniões de trabalho, sessões de esclarecimento e presenças públicas, no âmbito de questões 
relativas à educação, em organismos como o Parlamento Europeu, Comissão Europeia, Assembleia da República, 
Ministério da Educação, Associações Científico-Pedagógicas de Professores e Sindicatos. 
Organização e moderação de debates, encontros e sessões de trabalho. Publicação de artigos de opinião em 
jornais, revistas e websites temáticos. 
Participação em exposições coletivas de Artes Visuais, encontrando-se representado no espaço público (Portugal 
e Estados Unidos da América) e em coleções em Portugal e no estrangeiro.
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