APDSI É PARCEIRA DAS I JORNADAS DA EDUCAÇÃO DO
AESO
A missão da escola e os desafios da educação
Lisboa, 23 de junho de 2022 – A APDSI associa-se às I Jornadas da Educação do
Agrupamento de Escolas a Sudoeste de Odivelas, nos dias 29 de junho (pré-jornadas),
das 21h30 às 23h num evento online (link de acesso: https://bit.ly/3ObMVQC), e 1 de
julho, das 9h30 às 18h15, na Escola Básica António Gedeão.
Inscrições aqui: https://bit.ly/3b4kBBy
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Com o tema da ‘’Missão da Escola e os Desafios da Educação’’, as I Jornadas da Educação é um
dos eventos mais relevantes a nível nacional na área da educação no ano de 2022.
Pretende abordar temas da Cultura, Liberdade, Cidadania e Inclusão, numa abordagem
transdisciplinar, e para isso conta com a participação de diversos oradores com um vasto
currículo nas suas respetivas áreas.
Nestas Jornadas também estarão presentes, enquanto conferencistas, a Sr.ª Presidente do
Conselho Nacional de Educação, Maria Emília Brederode Santos, e o Ministro da Educação, João
Costa.
A APDSI dará sempre palco à partilha de experiências e boas práticas.
Para mais informações, consulte o site da organização aqui.

Organização:

Apoios/ Parceiros:

Patrocinadores Globais da APDSI
Platina

Ouro

URL | www.apdsi.pt
e-mail | secretariado@apdsi.pt

Para mais informações, por favor, contactar:
Bruna Martins | APDSI
m: 925002121
e: secretariado@apdsi.pt

SOBRE A APDSI
Criada em 2001, a Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação (APDSI)
tem por objetivo a promoção e desenvolvimento da transformação e inclusão digital em Portugal,
reunindo com este interesse comum profissionais, académicos, empresas, organismos públicos e
cidadãos em geral.
Na linha destes propósitos a APDSI tem vindo a desenvolver diversas atividades em torno de causas
tecnológicas e societais, que se traduzem num conjunto de eventos, recomendações e estudos realizados
por grupos de trabalho multidisciplinares em diversas áreas de intervenção, como a Segurança e
Privacidade, a Ética no Digital, os Serviços Públicos Digitais, a Saúde, a Cidadania e Inovação Social, o
Território Inteligente, as Tecnologias de Inteligência Digital, a Política Digital e Governança, os Futuros da
Sociedade da Informação, as Competências digitais e o Ambiente e Energia.
Em todos estes trabalhos a APDSI procura identificar as tendências de evolução e também as interações
entre as tecnologias e outras dimensões sociais e económicas, contribuindo com uma visão mais aberta
para a discussão e tendo como meta a eficaz perceção e implementação destes conceitos na Sociedade
Portuguesa. A APDSI tem o Estatuto de Utilidade Pública e foi em 2008 reconhecida como ONGD.
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