
 

 

  

 

 

 

 

Sessão: 

Jardim da Fundação: Escola e liberdade de escolha 
Oradores: David Justino e Paulo Guinote 
Moderador: António Araújo 
Dia 4 de Outubro | 15h05  

 
 
 
 
 

 

« Escola e liberdade de escolha » 

Durante os dois dias do Encontro decorrerão diferentes sessões no jardim da Fundação 
Francisco Manuel dos Santos.” 

 
Nesse âmbito, no dia 4 de Outubro das 15h05 às 16h05 realizar-se-á a sessão «Escola e 
liberdade de escolha » que terá como oradores David Justino e Paulo Guinote.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

 

Objectivos da Sessão 

É objectivo desta sessão dar oportunidade aos participantes de assistirem um debate vivo 
e informal entre os oradores, dos quais se esperam diferentes perspectivas em torno das 
seguintes questões: 
 

Tema Título da Sessão Questões 

Jardim da 
Fundação 

« Escola e liberdade 
de escolha » 

 Existe verdadeira liberdade de ensino em 
Portugal? Ou estarão os portugueses 
obrigados a seguir um modelo único de 
aprendizagem?  

 As escolas privadas constituem uma 
alternativa pedagógica ao ensino público? E 
como deverá ser feito o financiamento da 
educação dos nossos filhos? 
 

 

Formato da Sessão 

Sessão de 60 minutos, em que o moderador coloca questões aos oradores, para exposição 
dos seus pontos de vista, num ambiente dinâmico de «conversa moderada». 

Horário 

 4 de Outubro às 15h05 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

Fluxo da Sessão 

Nota: Os tempos referidos são meramente indicativos. No entanto, a duração total da 
sessão deverá ser escrupulosamente cumprida. 

 

15h05 – 15h10 (cinco minutos) 

 Moderador faz uma breve introdução sobre o tema a debater e apresenta cada um dos 
oradores do Painel 

15h10 – 15h20 (10 minutos) 

 Moderador coloca o primeiro conjunto de questões aos oradores  

 Oradores respondem às respectivas questões 

15h20 – 15h30 (10 minutos) 

 Moderador coloca o segundo conjunto de questões aos oradores  

 Oradores respondem às respectivas questões 

15h30 – 15h40 (10 minutos) 

 Moderador coloca o terceiro conjunto de questões aos oradores  

 Oradores respondem às respectivas questões 

15h40 – 15h50 (10 minutos) 

 Moderador apresenta sucintamente a sua análise (visões divergentes/convergentes 
entre os oradores, provocações, etc.) 

15h50 – 16h05 (15 minutos) 

 Moderador solicita à audiência a apresentação de questões concisas aos oradores 

 Oradores respondem às questões colocadas 

 Moderador dá como terminado o painel  

 

Nota: Eventuais alterações ao presente formato serão atempadamente comunicadas. 
 

 

 

 


