SEMANA INAUGURAL DO PROJETO FIAVAL
Formação, Inovação e Aulas Virtuais na Aprendizagem de Línguas

VILA REAL 5 a 9 de setembro de 2011
No âmbito das estratégias de divulgação, o projeto FIAVAL contempla a organização
de um evento inaugural, com a presença de professores de espanhóis e portugueses alocados
ao projeto, bem como as suas respetivas autoridades educativas.
Por acordo entre os parceiros envolvidos no projeto, a cerimónia de abertura
converteu-se no arranque da semana de abertura FIAVAL, que decorreu entre os dias 5 e 9 de
setembro, dando início à semana de formação intensiva de Espanhol e Português como línguas
estrangeiras para os professores participantes do projeto.

ATO INAUGURAL
O ato inaugural, realizado no Auditório do Conservatório Regional de Música de Vila
Real, contou com a participação de


Doutor Pedro Chagas Ramos, Presidente do Conselho de Fundadores e
Beneméritos da Fundação Comendador Manuel Correia Botelho /
Conservatório Regional de Música de Vila Real



Professor Doutor Carlos da Costa Assunção Vice-reitor para a Investigação
e Cooperação da Universidade de Trás-os-montes e Alto Douro (UTAD)



Dr. Zeferino Lemos, Diretor de Serviços de Apoio Pedagógico e
Organização Escolar (Direção Regional de Educação do Norte)



Dr.ª Ana Paula Sousa, Chefe de Divisão de Apoio à Gestão e Organização
Escolares (Direção Regional de Educação do Centro)



D. Jose Ignacio Rodriguez Aguado, Jefe del Servicio de Innovación
Educativa de la Dirección General de Innovación Educativa y Formación
del Profesorado

Após a cerimónia de abertura, realizou-se um painel de debate, moderado pelo Doutor
José Manuel Cardoso Belo, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, que contou com
a intervenção de três especialistas convidados que apresentaram uma breve panorâmica geral
da importância socioeconómica dos idiomas espanhol e português (pelo Doutor José João
Bianchi, da Universidade de Trás os Montes e Alto Douro), uma introdução às origens comuns
das Línguas Espanhola e Portuguesa (pela Mestre Carmen Gouveia, Universidade de Coimbra)
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e uma visão geral do potencial das TIC para o seu ensino e aprendizagem (pelo Doutorando
Santiago Bautista, da Universidade Pontifícia de Salamanca).

Ato inaugural
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FORMAÇÃO DOCENTE EM ESPANHOL E PORTUGUÊS
COMO LÍNGUAS ESTRANGEIRAS E NAS RESPETIVAS
CULTURAS.
Entre os dias 5 e 9 de setembro, os 40 professores participantes (20 espanhóis e 20
portugueses) receberam formação em espanhol e português como línguas estrangeiras, a
cargo da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD).

Ademais, no mesmo período, reservou-se espaço e tempo para a consolidação de uma
comunidade virtual para o desenvolvimento de parcerias entre Escolas de ambos os lados da
fronteira tendo em vista a implementação de projetos comuns.
Através do espaço web www.fiaval.eu , os Agrupamentos de Escolas/Centros
Educativos cujos professores participaram nas atividades de formação descritas no parágrafo
anterior, criaram um comunidade virtual para desenvolvimento de projetos que permitam
aumentar a presença das Línguas Espanhola e Portuguesa, respetivamente nas regiões no
norte/centro de Portugal e em Espanha, bem como realizar intercâmbios de professores
("observação de boas práticas") e de alunos.
Igualmente foram lançadas as bases para uma colaboração que garanta a
sustentabilidade do projeto para além dos seus limites temporais.
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RECORTES DA IMPRENSA
(A Voz de Tras-os-Montes 06/09/11)
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