Universidade Popular Túlio Espanca – Atividades em 2020

Durante o ano 2020, a Universidade Popular Túlio Espanca da Universidade de Évora (UPTE/UÉ),
na concretização da sua missão de socialização do conhecimento e de criação da fileira da
Educação não Formal na nossa academia e em estreita cooperação com as instituições da
sociedade civil alentejanas, desenvolveu as atividades descritas, em seguida.
AULA TELEFONIA «O BARRANQUENHO» - Fevereiro 2020
Em 28 de Fevereiro de 2020 realizou-se mais uma edição da “Aula Telefonia” sobre o tema «A
Olaria em São Pedro do Corval».
A sessão foi emitida a partir da Casa do Barro em São Pedro do Corval e resultou da parceria
entre a UPTE e a Rádio Telefonia do Alentejo, com o apoio do Polo de Reguengos de Monsaraz
da UPTE/UÉ.
Estiveram em «antena» os mestres Marcelino Paulino, Inácio Gaspar, Rui Santos, Manuela
Marques e ainda Inês Bento e João Paulo Batista, da Câmara Municipal de Reguengos de
Monsaraz, e Nuno Gorrão, estudante da Licenciatura em Ciências da Educação da Universidade
de Évora. Na dimensão técnica da emissão esteve o Manuel Aranha e o Bruno Calado Silva.
Link: https://www.facebook.com/Universidade-Popular-T%C3%BAlio-Espanca-Universidadede-%C3%89vora-121277941234968/photos/pcb.3247510558611675/3247507985278599/

PARTICIPAÇÃO NA INICIATIVA DA APEFA/Associação Portuguesa de Educação e Formação de
Adultos
A UPTE participou na iniciativa da APEFA “Setembro - Mês da Alfabetização e das Literacias",
através da elaboração e publicação de um texto no Jornal Regional Diário do Sul, em 17 de
setembro 2020, intitulado «Setembro, mês da Alfabetização e das Literacias».
Link:
https://www.facebook.com/121277941234968/photos/a.180119058684189/3804734346222
624/

COMEMORAÇÃO DO XI ANIVERSÁRIO DA UPTE – Maio 2020
A UPTE baseia a sua atividade no contexto da educação não formal intergeracional, conciliando
os “saberes experienciais” dos seus alunos e os “saberes académicos” de jovens que colaboram
com a Universidade Popular, nomeadamente da Universidade de Évora.
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As comemorações do aniversário da UPTE que, em 2020, celebrou 11 anos de atividade da UPTE,
devido à pandemia, não puderam ser celebradas como em anos anteriores (através de
encontros, palestas, atividades culturais,…).

REFORÇO DA EQUIPA CIENTÍFICA E PEDAGÓGIDA DA UPTE – Setembro 2020
A partir de 1 de setembro de 2020, a Prof.ª Lurdes Pratas Nico, em regime de mobilidade, passou
a exercer funções, a tempo inteiro, no Departamento de Pedagogia e Educação e na UPTE,
tendo, desde aí, mais tempo dedicado ao projeto.

REUNIÕES INTERNAS (NA UNIVERISDADE DE ÉVORA)
Reitoria: Em 17 de Setembro 2020, realizou-se uma reunião com a Sra. Reitora, com o objetivo
de lhe apresentar algumas propostas de promoção do desenvolvimento e inovação digital da
UPTE, nomeadamente, a criação de uma plataforma Moodle que permita aos alunos (da rede
de polos da UPTE) participarem nas atividades, à distância, e constitua um instrumento de apoio
à formação dos responsáveis e técnicos dos polos.
Serviços de Informática: Em 30 de Outubro de 2020, realizou-se uma reunião com os serviços
de Informática, com os seguintes objetivos:
(i)
(ii)

analisar a possibilidade de criação da plataforma Moodle para os alunos dos polos da
UPTE, à semelhança do que existe para os alunos e docentes da Universidade de Évora;
reativar/atualizar a página de internet da UPTE.

A UPTE recolheu e enviou para os serviços de informática a informação necessária aos primeiros
passos de criação da plataforma Moodle (nomes dos alunos de cada polo e respetivos endereços
de email).

DEFINIÇÃO DE UM CALENDÁRIO DE PROGRAMAS DA “AULA TELEFONIA” PARA 2021
No final do ano de 2020, foi articulado com a rede de polos o calendário e temáticas dos
programas da Aula Telefonia a realizar no ano de 2021.
Atualmente, a Universidade Popular Túlio Espanca assenta numa rede regional de nove Polos,
nos quais participam cerca de 1000 pessoas de todas as idades e de todos os níveis de
escolaridade. Esta rede é constituída pelos Polos de Alandroal, Barrancos, Évora/Canaviais,
Évora/Centro Histórico, Redondo, Reguengos de Monsaraz, São Miguel de Machede, Portel e
Viana do Alentejo e conta, ainda, com a parceria do grupo de comunicação social Diário do SUL.
No ano de 2020, a pandemia e o período de confinamento impossibilitaram o encontro e a
partilha de experiências em formato presencial, um dos pilares essenciais da dinâmica e dos
valores da UPTE.
A totalidade da informação respeitante à atividade da UPTE, no ano 2020, encontra-se
disponível na página da rede social Facebook.
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