
EDUCAÇÃO

2ª feira
17-12-2018

3ª feira
18-12-2018

4ª feira
19-12-2018

9:30 – 10:30 Sessão de acolhimento Às voltas com as 
ciências da educação
Vais ter oportunidade 
de explorar os “quês”, 
os “comos” e o “para 
quê” dos bastidores das 
ciências da educação

A Arte na Educação e a 
Educação na Arte
Desenvolve um projeto 
pedagógico tendo a 
Arte Contemporânea 
como mote.10:30 – 12:30 Bem vindo ao IE! 

Vem conhecer o 
nosso Instituto, a sua 
oferta formativa e a 
investigação que aqui 
fazemos

12h30 – 14h00 Almoço Almoço Almoço

14:00 – 17:30 Interactivos, digitais, 
musicais e outros que 
tais: novos livros para a 
infância e a juventude 
Explora um universo 
que envolve pequenos e 
grandes leitores

Estudar no IE
Encontro com os 
Núcleos de Estudantes 
do IE

Fitas da Educação
Vem ver a Educação 
como atriz principal

16:30h - 17:30h 
Sessão de encerramento
Campus de Gualtar

O teu futuro passa pela Educação

público alvo
Alunos do 11º e 12º ano

nº de alunos
15 alunos

descrição

Bem vindo ao Instituto de Educação (IE)! 
Nesta sessão de boas-vindas vamos 
dar-te a conhecer o nosso Instituto, as 
nossas licenciaturas e as nossas principais 
atividades.  

Interativos, digitais, musicais e outros que 
tais: novos livros para a infância e a juventude 
Propomos-te uma abordagem destes 
objectos, partindo de uma exploração lúdica 
ou de uma co-construção de sentidos que 
pressupõe participar de um jogo feito de 
sons, de formas que saltam, de tiras que se 
puxam, de abas que se levam, de imagens 
que se movem, enfim, um universo que 
envolve pequenos e grandes leitores. 

Às voltas com as ciências da educação
Terás a oportunidade de contactar com 
as várias etapas, protagonistas e cenários 
que integram o processo de construção e 
disseminação do conhecimento no âmbito 
das Ciências da Educação. Temas como a 
construção de um projeto de investigação, 
a relevância social da investigação em 
Ciências da Educação, os seus diferentes 
contextos de aplicação ou as questões 
éticas a considerar na construção, aplicação 
e disseminação do conhecimento científico 
serão alvo de exploração, através de 
atividades de pequeno e grande grupo, e 
com diferentes formatos. 


