3.º ENCONTRO
REDE DE ENSINO PORTUGUÊS NO ESTRANGEIRO
A mediação no Ensino Português no Estrangeiro, 23 de julho
Local: Sala Foyer da Fundação Calouste Gulbenkian (Av. de Berna)
No contexto do Ensino Português no Estrangeiro, o reforço das competências e conhecimentos de língua
portuguesa beneficia a aprendizagem das outras línguas e de outras disciplinas, contribuindo para o
sucesso escolar dos alunos portugueses ou lusodescendentes escolarizados fora de Portugal.
Mas como estabelecer pontos de convergência e ligações transversais entre as várias línguas e disciplinas
presentes nas escolas? O conceito de mediação, enquanto atividade que reduz a distância entre polos de
alteridade, apresenta‐se como central ao processo de ensino‐aprendizagem e no contexto da educação
plurilingue e intercultural, tendo‐lhe sido reconhecida maior importância com a publicação pelo
Conselho da Europa, em final de 2017, do Companion Volume ao Quadro Europeu Comum de Referência
para as línguas, que apresenta um conjunto de descritores para esta atividade.
O 3.º Encontro de Professores do Ensino Português no Estrangeiro, a realizar na Fundação Calouste
Gulbenkian, que novamente se associa a este evento, pretende refletir sobre o conceito de mediação e
as perspetivas para a sua operacionalização no contexto do Ensino Português no Estrangeiro (EPE),
estabelecendo‐se como um momento de partilha de experiências e mútuo conhecimento, valorizando o
trabalho individual dos docentes do EPE e contribuindo para a construção de redes cooperativas entre as
Coordenações de Ensino dos vários países e entre os docentes dos vários níveis de ensino (básico,
secundário e superior).

PROGRAMA
10h00 | Acolhimento e registo de participantes / Café
10h30 | Abertura pelo Administrador da Fundação Calouste Gulbenkian
Guilherme d’ Oliveira Martins
10h45 | Intervenção do Ministro dos Negócios Estrangeiros
Augusto Santos Silva
11h15 | O conceito de mediação no ensino de línguas
Marisa Cavalli (Independent Expert in Language Education Policy)
12h30 | Almoço livre
14h00 | Desenvolvimento curricular dos “Cursos complementares”
Direção de Serviços de Língua e Cultura / Coordenação de Ensino do Luxemburgo; Ministério da
Educação Nacional, Infância e Juventude (Luxemburgo)
15h00 | (Boas) Práticas de mediação no EPE
Docentes EPE, Coordenações de Ensino da Alemanha, do Luxemburgo e da Suíça
16h00 | Café
16h30 | Enhancing learning of multilingual children from a linguistic minority: A randomized controlled
trial in Portuguese‐speaking children from Luxembourg
Pascale Engel de Abreu, Universidade do Luxemburgo
17h30 | Apresentação de projetos editoriais
LIDEL e Porto Editora
18h00 | Intervenção do Presidente do Camões, I.P.
Luís Faro Ramos
18h15 | Encerramento pelo Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas
José Luís Carneiro

