
LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 

Concerto de Natal

público alvo
Alunos das escolas vocacionais de música (11º-12º ano)

nº de alunos
Cordas: 10 alunos
Sopros: aceitação condicional à constituição de naipes

descrição

O “Concerto de Natal” é uma atividade proposta 
pelo departamento de Música da UMinho, que 
decorrerá antes do período destinado ao programa 
“O Melhor Estudante na UMinho”, designadamente, 
nos dias 11, 12, 13 e 14 de dezembro. Nos três 
primeiros dias, decorrerão os ensaios, entre as 
20h30 e as 23h30. No dia 14, pelas 21h30, realiza-se 
o Concerto para Trompa e Orquestra, nº 1, Op. 11, de 
Richard Strauss e da Missa de Coroação KV 317, de 
Mozart, pela Orquestra Académica e pelo Coro de 
Alunos da Licenciatura em Música da Universidade 
do Minho, na Igreja de Santa Cruz, em Braga.



LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 

Experimentando Línguas e Literaturas 
Europeias (LLE)

público alvo
Alunos do 11º e 12º ano

nº de alunos
6 alunos

2ª feira
17-12-2018

3ª feira
18-12-2018

4ª feira
19-12-2018

9:30 – 10:30 Sessão de acolhimento Linguística 
Experimental 

Sessão com 
doutorandas de 
Centro de Estudos 
Humanísticos

Metodologias de 
ensino-aprendizagem: 
trabalhando em grupo / 
projetos

Sessão com alunos do 2º 
ano de LLE

10:30 – 12:30 Orientação pelo 
Campus

Sessão com alunos do 1º 
ano de LLE

12h30 – 14h00 Almoço Almoço Almoço

14:00 – 17:30 A transição do ensino 
secundário para a 
universidade

Sessão com alunos do 1º 
ano de LLE

A Cultura Inglesa 

Sessão com a docente 
responsável pela área de 
Cultura Inglesa: Joanne 
Paisana

Documentário: In 
Languages we Live

Sessão com alunos do 2º 
ano de LLE

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

descrição

Os alunos que escolhem o programa 
“Experimentando Línguas e Literaturas Europeias” 
terão a oportunidade de conhecer o campus da 
UMinho e de passar três dias com professores e 
alunos da licenciatura em Línguas e Literaturas 
Europeias, saboreando como é ser aluno deste 
curso, aprendendo como aprender em criança e em 
adulto (processo de aprendizagem e metodologias 
de ensino na sala de aula), estudando línguas 
novas, experimentando um laboratório de línguas 
e partilhando experiências científicas usadas na 
investigação linguística.



LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 

Roteiro pelas línguas e mais além

público alvo
Alunos do 11º e 12º ano

nº de alunos
6 alunos

2ª feira
17-12-2018

3ª feira
18-12-2018

4ª feira
19-12-2018

9:30 – 10:30 Sessão de acolhimento Análise lexicométrica 
(exercício com as 
ferramentas IraMuTeQ e/
ou LinguaKit)

1. Escolha de um 
texto de uma área de 
especialidade 

2. Análises a 
experimentar: nuvem 
de palavras, análise 
de redes (grafos), 
dendrogramas,...

Recursos e ferramentas 
para tradução 
e comunicação 
multilingue

10:30 – 12:30 Orientação pelo campus

As profissões no âmbito 
da indústria das línguas

12h30 – 14h00 Almoço Almoço Almoço

14:00 – 17:30 Workshop de Tradução 
Audiovisual

Sessão dinamizada 
por alunos de Línguas 
Aplicadas sobre 
legendagem e tradução 
audiovisual

Análise lexicométrica 
(exercício com as 
ferramentas IraMuTeQ e/
ou LinguaKit)

1. Escolha de um 
texto de uma área de 
especialidade 

2. Análises a 
experimentar: nuvem 
de palavras, análise 
de redes (grafos), 
dendrogramas,...

Documentário: In 
Languages we Live

Sessão com alunos do 
2º ano de Línguas e 
Literaturas Europeias

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

descrição

O Roteiro pelas Línguas Aplicadas e mais além… vai 
levar-te numa viagem interdisciplinar pelo mundo do 
cinema, da informática, da comunicação e da tradução. 
Aqui, com alunos e Professores do Instituto de Letras e 
Ciências Humanas, poderás descobrir a forma como as 
línguas constroem e definem o mundo.



LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 

A Cultura a teu lado!

público alvo
Alunos do 11º e 12º ano

nº de alunos
10 alunos

2ª feira
17-12-2018

3ª feira
18-12-2018

4ª feira
19-12-2018

9:30 – 10:30 Sessão de acolhimento Os Festivais na China e 
o Zodíaco Chinês

O Natal e o Ano Novo 
no Japão: Rituais e 
Hábitos

10:30 – 12:30 Oficina de Teatro

12h30 – 14h00 Almoço Almoço Almoço

14:00 – 17:30 Cinema nos Estudos de 
Cultura

Introdução à Língua 
Chinesa

Documentário: In 
Languages we Live

Sessão com alunos do 
2º ano de Línguas e 
Literaturas Europeias

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

descrição

Ao longo de três dias, os alunos terão oportunidade 
de contactar com o ambiente artístico e multicultural 
que define o Instituto de Letras e Ciências Humanas, 
conhecendo e sendo envolvidos em atividades 
teatrais e em tradições que definem as culturas de 
outros povos. Esta será, portanto, uma excelente 
oportunidade para que os alunos conheçam marcas 
de identidade cultural de outros espaços geográficos 
e se familiarizem com o diálogo intercultural que 
define a atualidade. 


