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gração irá ajudar-te a conhecer a UMinho, em 
geral, e o Instituto de Educação, em particu-
lar. Nele poderás, também, encontrar respos-
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A UMinho (www.uminho.pt) é uma das mais 
prestigiadas instituições de ensino superior 
do país, estando, também, a afirmar-se, pro-
gressivamente, no panorama internacional. 
Fundada em 1973, conta com três grandes 
pólos: o campus de Gualtar, em Braga, o de 
Azurém e Couros, em Guimarães. 
A UMinho oferece um amplo leque de     
cursos correspondentes aos 1.º, 2.º e 3.º  
ciclos de estudos, conducentes à obtenção 
dos graus de licenciado, mestre e doutor,      
respetivamente. Para além destes ciclos de     
estudos, a Universidade disponibiliza, ainda, 
uma grande variedade de cursos não        

associados à  obtenção de um grau, desig-
nadamente cursos de formação                
especializada (formação ao nível do 2.º       
ciclo) e cursos de estudos avançados 
(formação ao nível do 3.º ciclo). A UMinho 
oferece também diversos cursos livres,    
cursos a distância e, ainda, um Curso de 
Preparação para a Frequência do Ensino  
Superior (maiores de 23 anos). Consulta 
também o Guia de Cursos 2021              
disponibilizado na página da UMinho, em 
Ensino/Oferta Educativa. 

1. A Universidade do Minho 

(Fonte: www.uminho.pt) 

http://www.uminho.pt
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A UMinho é constituída por 12 Unidades Orgânicas de Ensino e Investigação: 
Escola de Arquitetura, Arte e Design | Escola de Ciências | Escola de Direito | Escola de Economia e 
Gestão | Escola de Engenharia | Escola de Medicina | Escola de Psicologia | Escola Superior de 
Enfermagem | Instituto de Ciências Sociais | Instituto de Educação | Escola de Letras Artes e 
Ciências Humanas | Instituto de Investigação em Biomateriais, Biodegradáveis e Biomiméticos - I3Bs 

1. A Universidade do Minho 

(Fonte: www.uminho.pt) 

Poderás obter mais informações 
sobre a UMinho, suas escolas e 
institutos, Serviços, Reitoria, entre 
muitos outros conteúdos em: 
http://www.uminho.pt. 

EA AD—Escola de Arquitetura, 

Arte e Design 

EC —Escola de Ciências ED —Escola de Direito EEng—Escola de Engenharia 

ELACH —Escola de Letras 
Artes e Ciências Humanas 

EEG —Escola de Economia 
e Gestão 

EM — Escola de Medicina EPSI —Escola de Psicologia 

ICS —Instituto de Ciências 
Socias 

ESE—Escola Superior  de  
Enfermagem 

IE —Instituto de Educação I3Bs —Instituto de Investigação 
em Biomateriais , Biodegradá-
veis e Biomiméticos 
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2. O Instituto de Educação (IE) 

O IE tem por missão desenvolver projetos de ensino, de investigação e de interação com a 
sociedade na área abrangente da Educação, contribuindo dessa forma para o 
desenvolvimento e o bem-estar dos indivíduos, dos grupos, das organizações educativas e da 
sociedade. No próximo dia 10 de dezembro será comemorado o Dia do Instituto. 

A atividade de ensino do IE reparte-se 
por cursos de licenciatura, mestrado e dou-
toramento, próprios ou partilhados com 
outras escolas da UMinho. Abrange, ainda, 
estágios científicos avançados, doutoramen-
tos em parceria com universidades estran-
geiras e pós doutoramentos. Em articulação 
com as atividades de ensino, a investiga-
ção desenvolvida no IE centra-se nos 
processos, agentes e contextos de educa-
ção, ensino, aprendizagem, formação e 
desenvolvimento socioeducativo. As ativida-
des de interação com a sociedade, 
envolvendo, por exemplo, cursos de forma-
ção contínua, estudos e pareceres, são uma 
forma de colocar à disposição da comunida-

de os saberes e as competências dos docen-
tes e investigadores do Instituto. Os diver-
sos projetos do IE estendem-se para além 
do contexto nacional, sendo que, no âmbito 
internacional, merece algum destaque a 
cooperação com os países mais próximos 
em termos culturais e linguísticos, como é o 
caso dos Países de Língua Portuguesa. Para 
a concretização da sua Missão, o IE estabe-
lece parcerias com instituições nacionais e 
estrangeiras que visem o enriquecimento 
mútuo e a consecução de objetivos comuns. 
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2.1 Onde estamos: planta do Campus 

https://www.icampi.uminho.pt/pt/Paginas/Where-is-on-campus.aspx 

https://www.icampi.uminho.pt/pt/Paginas/Where-is-on-campus.aspx
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2.2 Como nos organizamos: estrutura orgânica 

A estrutura orgânica do IE integra vários órgãos que vais ter oportunidade de conhecer. 

A Presidência 
A Presidência do Instituto de Educação é 
constituída pelo 
Presidente 
Doutor Leandro da Silva Almeida 
Vice Presidente  
Doutora Maria Alfredo Moreira, preside ao 
Conselho Pedagógico. 
Vice Presidente 
Doutora Natália Fernandes, responsável 
pela  internacionalização. 
Vice Presidente 
Doutora Maria Teresa Vilaça, responsável 
pelo Gabinete de Interação com a Sociedade. 
 

Da esquerda para a direita:  

Natália Fernandes Leandro S. Almeida, Maria Alfredo Moreira e 

Teresa Vilaça 

Secretária de Escola 
A Dra. Luísa Santos assume o cargo de Secretária de Escola.  
Compete-lhe a orientação e coordenação das várias atividades e 
serviços do IE, de acordo com as diretivas da Presidência. 

Dra. Luísa Santos 

Os Departamentos 
Os Departamentos do IE são subunidades orgânicas constituídas com base na criação e 
transmissão do conhecimento no domínio de uma disciplina, de um grupo de disciplinas ou 
de grupos afins de disciplinas, constituindo, como tal, a célula base de organização científico-
pedagógica e de gestão de recursos, no campo da Educação. O Instituto possui cinco 
departamentos: 
• Ciências Sociais da Educação (CSE) 
• Estudos Curriculares e Tecnologia Educativa (ECTE) 
• Estudos Integrados de Literacia, Didática e Supervisão (EILDS) 
• Psicologia da Educação e Educação Especial (PEEE) 
• Teoria da Educação e Educação Artística e Física (TEEAF) 
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2.2 Como nos organizamos: estrutura orgânica 

Os Centros de Investigação 
A investigação científica do IE é desenvolvida em dois centros de investigação: 

O Centro de Investigação em Estudos 
da Criança  (CIEC) 
visa desenvolver investigação e agregar    
conhecimento científico e competências para 
contribuir para a melhoria do bem-estar,  
desenvolvimento e aprendizagem das      
crianças.  
www.ciec-uminho.org | ciec@ie.uminho.pt 
| 253601212 

O Centro de Investigação em Educação 
(CIEd) 
visa a produção de conhecimento capaz de 
sustentar o desenvolvimento informado e 
socialmente comprometido de profissionais 
de ensino e educação, com vista à promo-
ção de sociedades inclusivas, inovadoras e 
reflexivas. 
www.cied.uminho.pt | cied@ie.uminho.pt 
| 253604249 

O Gabinete de Interação com a Sociedade 
O GIS IE-UMinho é uma estrutura interdepartamental que coordena e implementa atividades 
de interação com a sociedade, tendo como objetivos principais: 
> promover ações de interação com a sociedade integradas na missão do IE, não inseridas 
diretamente no âmbito do ensino ou investigação formais, visando a satisfação de interesses 
ou necessidades da comunidade, num quadro de reciprocidade; 
> promover projetos de formação, de prestação de serviços, culturais e de divulgação 
científica. 
Contactos: gis-ie@ie.uminho.pt | 253601213 

 

Fonte: www.ie.uminho.pt 
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2.2 Como nos organizamos: estrutura orgânica 
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2.3 Quem Somos: O IE em números 

ENSINO 

2 Licenciaturas 

1 Mestrado em Educação 
3 Mestrados Académicos 
13 Mestrados em Ensino 

3 Doutoramentos 

370 Alunos de Licenciatura (1.ºCiclo) 

816 Alunos de Mestrado (2.ºCiclo) 

142 Alunos de Doutoramento (3.ºCiclo) 

47 Alunos em cursos não  
conferentes de grau 

INVESTIGAÇÃO 

2 Centros de Investigação 

58 Projetos de Investigação 

151 Publicações/Edições (artigos e livros) 

INTERAÇÃO COM A SOCIEDADE 

91 Protocolos Internacionais 

+300 Estudantes Estrangeiros (desde 

2008/2009) 

20 Cursos Formação contínua de Professores 
 

RECURSOS 

79 Docentes 

20 Não Docentes 

7 Investigadores (júnior) 

1 Biblioteca 

2 Anfiteatros 

21 Laboratórios 

 

(Fonte: Resultados 2020, QUAR IE) 
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2.4 O que fazemos: oferta educativa 

LICENCIATURAS 
> Licenciatura em Educação  
> Licenciatura em Educação (Pós-Laboral) 
> Licenciatura em Educação Básica 
 

Contactos: (+ 351 253 601 286) 
Email: licenciaturas@ie.uminho.pt 
 

MESTRADOS PROFISSIONALIZANTES 

MESTRADO EM  EDUCAÇÃO 
> Educação de Adultos e Intervenção Comunitária 
> Formação, Trabalho e Recursos Humanos 
> Mediação Educacional e Supervisão na Formação 
 

Contactos 
Telefone: + 351 253 601 392 
Email: sec-me-pf@ie.uminho.pt 
 

MESTRADOS  EM ENSINO 
> Educação Pré-Escolar 
> Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do EB 
> Ensino do 1.º Ciclo do EB e de Matemática e Ciências 
Naturais no 2.º Ciclo do EB 
> Ensino do 1.º Ciclo do EB e de Português e História e 
Geografia de Portugal no 2.º Ciclo do EB 
> Ensino do Inglês no 1.º Ciclo do EB  
> Ensino de Biologia e de Geologia no 3.º Ciclo do  EB e no 
ES 
> Ensino de Filosofia no ES 
> Ensino de Física e de Química no 3.º Ciclo do EB e no ES 
> Ensino de História no 3.º Ciclo do EB e no ES 
> Ensino de Informática 
> Ensino de Matemática no 3.º Ciclo do EB e no ES 
> Ensino de Música a) 
> Ensino de Português no 3.º Ciclo do EB e no ES 
 

Contactos 
Telefone: + 351 253 604 679 
Email: sec-mfip@ie.uminho.pt 

 
EB—Ensino Básico 
ES—Ensino Secundário 
Prova Escrita e Oral de Língua Portuguesa (Pré-requisito) 
a) Provas específicas de acesso (pré-requisito) 

MESTRADOS ACADÉMICOS 

MESTRADO EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
> Administração Educacional 
> Desenvolvimento Curricular e Avaliação 
> Sociologia da Educação e Políticas Educativas 
> Tecnologia Educativa 
 

Contactos 
Telefone: + 351 253 601 280 
Email: sec-mce-ac@ie.uminho.pt 
 

MESTRADO  EM ESTUDOS DA CRIANÇA 
> Sociologia da Infância e Direitos da Criança 
> Intervenção Psicossocial com Crianças e Famílias 
 

Contactos 
Telefone: + 351 253 601 280 
Email: sec-mec-ac@ie.uminho.pt 
 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL 
> Necessidades Educativas Especiais do Domínio 
Cognitivo e Motor 
> Intervenção Precoce 
 

Contactos 
Telefone: + 351 253 601 392 
Email: sec-mee@ie.uminho.pt 
 

DOUTORAMENTOS 
DOUTORAMENTO EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
ESPECIALIDADES 
> Desenvolvimento Curricular  (1) (2) 
> Educação em Ciências (2) 
> Educação em História e Ciências Sociais (2) 
> Educação em Línguas Estrangeiras (2) 
> Educação Matemática (2) 
> Filosofia e História da Educação (2) 
> Literacias e Ensino do Português (1) (2) 
> Organização e Administração Escolar (1) (2) 
> Psicologia da Educação (1) (2) 
> Sociologia da Educação e Política Educativa (1) (2) 
> Supervisão Pedagógica (1) (2) 
>Tecnologia Educativa (1) (2) 
 

(1) Especialidades COM CURSO DE DOUTORAMENTO  

(2) Especialidades SEM CURSO DE DOUTORAMENTO 
 

DOUTORAMENTO A DISTÂNCIA E-LEARNING 
 

Contactos 
Telefone: + 351 253 601 287 
Email: sec-dout—ce@ie.uminho.pt 
 

DOUTORAMENTO EM ESTUDOS DA CRIANÇA 
Especialidades COM CURSO DE DOUTORAMENTO 
> Educação Artística 
> Educação Especial 
> Educação Física e Saúde Infantil 
> Infância, Cultura e Sociedade  
> Infância, Desenvolvimento e Aprendizagem 
 

Contactos 
Telefone: + 351 253 601 287 
Email: sec-dout—ec@ie.uminho.pt 

mailto:licenciaturas@ie.uminho.pt
mailto:sec-me.pf@ie.uminho.pt
mailto:sec-mfip@ie.uminho.pt
mailto:sec-mce-ac@ie.uminho.pt
mailto:sec-mec-ac@ie.uminho.pt
mailto:sec-mee@ie.uminho.pt
mailto:sec-dout-ce@ie.uminho.pt
mailto:sec-dout-ec@ie.uminho.pt
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2.5 10 razões para estudar no IE UMinho 

10 razões para estudar no Instituto de Educação da Universidade do Minho 



 14 

 

2.6 Licenciatura em Educação 

Este curso capacita-te ao mais alto nível para intervir em contextos de educação formal e não 
formal. Estarás apto a atuar nas áreas da Formação e Gestão de Recursos Humanos, da 
Educação de Adultos e Intervenção Comunitária e da Mediação Educacional, entre outras. 
 
••\\ Que aprendizagens poderei fazer? 
- Observar e analisar contextos socioeducativos, de organizações com valências educativas e 
formativas e de atividades onde existam dimensões de educação, de formação e de 
aprendizagem ao longo da vida; 
- Desempenhar funções de apoio na identificação de problemas educacionais, no desenho 
curricular de cursos, na planificação, organização, gestão e avaliação de programas e 
projetos, na formação de educadores e agentes de desenvolvimento local, na animação 
socioeducativa, na intervenção comunitária e mediação educacional. 
 
••\\Como é o plano de estudos? 
O curso tem uma duração de 3 anos (180 ECTS) e é constituído por 27 unidades 
curriculares obrigatórias e 7 opcionais. Anualmente, terás uma componente de iniciação à 
prática profissional em contexto organizacional externo, nas seguintes áreas: Formação e 
Gestão de Recursos Humanos; Educação de Adultos e Intervenção Comunitária; Dispositivos 
e Metodologias de Formação e Mediação.  
 
••\\Onde poderei trabalhar no futuro? 
Estarás habilitado para o exercício de funções em:  
- Departamentos de educação permanente e de formação contínua de empresas, hospitais e 
outros serviços públicos; 
- Departamentos de recursos humanos, empresas de consultoria e formação, centros e 
escolas profissionais; 
- Instituições de solidariedade social, centros de reeducação e reinserção social, centros de 
educação especial, tribunal de família e menores, instituições asilares e prisões; 
- Associações culturais, serviços de educação de museus, bibliotecas e fundações; 
- Serviços de apoio à criança, à juventude e à terceira idade, serviços de proteção de 
crianças e jovens, serviços de educação de adultos; 
- Serviços autárquicos de cultura, educação e ação social, projetos de desenvolvimento local, 
de intervenção comunitária e animação socioeducativa, ateliers de ocupação de tempos 
livres. 
 
••\\E se quiser continuar a estudar? 
Terás acesso a diversos Mestrados, nomeadamente ao Mestrado em Educação, de natureza 
profissional, nas seguintes áreas de especialização em: Educação de Adultos e Intervenção 
Comunitária; Formação, Trabalho e Recursos Humanos; Mediação Educacional. 
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2.6 Licenciatura em Educação 

TESTEMUNHOS  
 
 

 
__\ Ver o mundo de outra maneira, não com um olhar obtuso, 
mas observar para além do horizonte. A Licenciatura em 
Educação é mais que um plano de estudos que nos prepara 
para uma profissão; é, sem dúvida, a preparação para uma 
sociedade cada vez mais heterogénea e na qual todos os dias 
nos temos de adaptar-nos e readaptar as nossas atividades.  
 
 

Marta Soares  (Coordenadora do Serviço de Apoio Domiciliário do Centro Social do Vale do 
Homem) 
 

 
__\ Atualmente, exercendo funções num Departamento de 
Recursos Humanos, olho para todo o meu percurso académico 
e valorizo muito a Licenciatura, porque permitiu-me aprofundar 
e adquirir conhecimentos e competências que me ajudam a 
observar, analisar e atuar nos mais diversos contextos, com 
uma visão holística.  
 
 

Fábio Gonçalves Lima (Técnico Superior de Educação, especialista em Recursos 
Humanos na DST - Center, S.A. - Grupo DST)  
 

 
__\ A arte de Educar pressupõe uma vertente Transformativa! 
É com esta premissa que estabeleço o paralelismo com a 
minha passagem pela Licenciatura em Educação, na UMinho. 
Esta licenciatura, enquanto formação de base, proporcionou-me 
um vasto leque de aprendizagens, alicerçadas numa bagagem 
cheia de ferramentas que me permitem intervir no quadro do 
desenvolvimento comunitário e enriquecer a intervenção com 
as famílias.  

Patrícia Sousa (Técnica Superior de Educação no Serviço de Atendimento e 
Acompanhamento Social, Grupo de Ação Social Cristã - GASC, Barcelos)  
 
> PANFLETO DA LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO 

https://www.ie.uminho.pt/pt/Ensino/Documents/LE_2021.pdf
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2.6 Licenciatura em Educação Básica 

Este curso é a primeira de duas etapas de formação para seres educador/a de infância ou 
professor/a do 1.º e/ou 2.º Ciclos do Ensino Básico, sendo a segunda etapa a frequência de 
mestrado. Contudo, se não quiseres prosseguir estudos, poderás desenvolver outras 
atividades centradas na criança e na rede de serviços que a assistem. 
 
••\\ Que aprendizagens poderei fazer? 
- Observar e avaliar diversos contextos educativos no âmbito da educação infantil e básica, 
nos quais poderás vir a desenvolver atividade profissional; 
- Construir uma visão global sobre as crianças e os seus contextos de vida e aprendizagem; 
- Desenvolver competências de aprendizagem, espírito critico e inventivo, bem como a 
curiosidade intelectual e a abertura à diversidade, numa perspetiva de formação ao longo da 
vida. 
 
••\\Como é o plano de estudos? 
O curso tem uma duração de 3 anos (180 ECTS) e é constituído por 36 unidades 
curriculares organizadas em quatro componentes de formação: a) Área de Docência; b) Área 
Educacional Geral; c) Didáticas Específicas; d) Iniciação à Prática Profissional. Esta última 
componente dispõe de horas de trabalho em creches, jardins de infância e escolas do 1.º e 
2.º ciclos do ensino básico, de modo a assegurarem-te uma adequada aproximação a esses 
contextos profissionais. 
 
••\\Onde poderei trabalhar no futuro? 
Poderás exercer funções educativas não letivas em: 
- Centros de apoio ao estudo acompanhado; 
- Instituições que asseguram o prolongamento do horário escolar; 
- Projetos de animação de bibliotecas e de mediação leitora; 
- Serviços de acompanhamento ao estudo de crianças hospitalizadas ou impossibilitadas de 
frequentar a escola; 
- Serviço de apoio escolar a crianças imigrantes ou com necessidades educativas especiais. 
 
••\\ E se quiser ser educador/a ou professor/a, o que tenho de fazer? 
Poderás aceder a diversos cursos de Mestrado, que te habilitam para a docência na 
educação pré-escolar e no 1.º e 2.º ciclos do ensino básico: 
- Educação Pré-Escolar; 
- Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico; 
- Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de Matemática e Ciências Naturais no 2.º Ciclo do 
Ensino Básico; 
- Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de Português, História e Geografia de Portugal no 
2.º Ciclo do Ensino Básico;  
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2.6 Licenciatura em Educação Básica 

TESTEMUNHOS  
 
 

 
__\ Eu adorei este curso na UMinho, pois permitiu-me o 
contacto com profissionais incríveis. Aprendi muito com os 
meus colegas de curso, com os colegas de outros cursos e 
com os meus professores, que realmente se preocuparam 
com o meu percurso de aprendizagem e me ajudaram em 
tudo aquilo que lhes foi possível. Pude também contactar com 
as crianças, observar e interagir com elas nos seus contextos 
de aprendizagem. 
 

Joana Cruz (Professora do 1.º Ciclo do Ensino Básico no Jardim Escola João de Deus - 
Braga) 
 

 
__\ No meu curso contei com o enorme apoio dos meus 
professores. Destaco as boas condições e infraestruturas para 
os estudantes, nas áreas da educação dramática, educação 
visual, educação física, educação musical e as ciências da 
natureza. Tive a oportunidade de pertencer ao Núcleo de 
Estudantes de Educação Básica e vivenciar a postura deste 
órgão na defesa dos interesses e direitos dos estudantes. 
 

 
Maria Filipa Silva (Aluna do 2.º ano do Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino do 
1.º Ciclo do Ensino Básico) 
 

 
__\ A Licenciatura em Educação Básica proporciona uma 
formação em áreas diversas, preparando os seus estudantes 
para os vários contextos de trabalho. Formação abrangente na 
observação e experimentação com uma excelente relação 
entre a teoria e a prática, proporcionando as ferramentas e 
competências para um profissional com identidade e sucesso. 
 
 

 
Andreia Soares (Aluna estagiária do Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º 
Ciclo do Ensino Básico) 
 
> PANFLETO DA LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO BÁSICA 

https://www.ie.uminho.pt/pt/Ensino/licenciaturas/Documents/LEB_2021.pdf
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2.6 Diretores de Curso das Licenciaturas 

Daniela Vilaverde e Silva — Diretora da Licenciatura em Educação 
(LE) - é Doutora em Educação, na área de conhecimento de Organização e 
Administração Escolar, pela UMinho. Atualmente, é Professora Auxiliar do 
Departamento de Ciências Sociais da Educação, do Instituto de Educação 
da UMinho. É investigadora do Centro de Investigação em Educação- CIEd e 
membro de vários grupos de investigação nos seguintes projetos: Políticas, 
Governação e Administração da Educação, Educação 3D Democracia, 

Desigualdades e Diferenças e do Projeto RISE – Roma Inclusive School Experience. Tem 
desenvolvido a sua atividade docente em diversos cursos de graduação e pós-graduação, nas 
seguintes áreas curriculares: Sociologia da Educação, Organização e Administração 
Educacional, Organização e Gestão da formação de recursos humanos, Conceção, Gestão e 
Avaliação de Projetos Educativos. Integra a Comissão Editorial da Revista Portuguesa de 
Educação, do Instituto de Educação da UMinho. Contactos: dsilva@ie.uminho.pt | 
253604630 | Gab. 2055 |  
 

Paulo Idalino Balça Varela — Diretor da Licenciatura em Educação 
Básica (LEB) - é  Professor Auxiliar do Departamento de Estudos 
Integrados de Literacia, Didática e Supervisão do Instituto de Educação da 
Universidade do Minho e investigador do Centro de Investigação em Estudos 
da Criança (CIEC). É doutorado em Estudos da Criança, área de 
conhecimento em Estudo do Meio Físico, pela Universidade do Minho. Na 
sua atividade docente, tem lecionado, em cursos de graduação e pós-
graduação, várias Unidades Curriculares de Ciências da Natureza e de 
Didática das Ciências para a Educação Pré-escolar e Ensino do 1.º Ciclo. 

Desempenha, desde 2014, as funções de Diretor da Licenciatura em Educação Básica. 
Contactos: pibvarela@ie.uminho.pt | 253601221 | Gab.2122 |  
 
 

O Secretariado de Cursos presta apoio administrativo a ambas as Licenciaturas do IE 
(Licenciatura em Educação Básica e Licenciatura em Educação), bem como aos Mestrados e 
Doutoramentos. 
 

Contactos: 
Secretariado das Licenciaturas – Idalina Jesus 
(licenciaturas@ie.uminho.pt) 
Conselho Pedagógico – Patrícia Capêlo 
(cpedagogico@ie.uminho.pt) 
Horário de Atendimento Presencial 
Segundas, terças, quintas e sextas-feiras: 
9H00 – 12H30; 14H00 – 17H30 
Quartas-feiras 
9H00 às 12H30 

Da esquerda para a direita: Idalina Jesus e 
Patrícia Capêlo 
(foto: Manuel Vilaça) 

2.7 Serviço de apoio às Licenciaturas: secretariado 

mailto:dsilva@ie.uminho.pt
mailto:pibvarela@ie.uminho.pt
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2.8 Como se organiza o teu 1.º ano: plano de estudos 

LICENCIATURA em EDUCAÇÃO 
1. º Semestre 

 
2. º Semestre 

Introdução às Ciências da Educação  

Correntes da Pedagogia Contemporânea  

Sociologia da Educação I  

Tecnologia e Comunicação Educacional I  

Educação e Desenvolvimento Sustentável 
 
 

Iniciação à Prática Profissional I: 
Análise de Contextos 

Metodologia da Investigação em Educação 

Sociologia da Educação II 

Filosofia da Educação 

Tecnologia e Comunicação Educacional II 

Opção I 
Pedagogia do Lúdico e do Lazer 
Introdução à Psicologia da Educação 
Multiculturalismo e Educação 

Iniciação à Prática Profissional II: 
Perfis Profissionais 

Equipa Docente do 1. º semestre 

Custódia Alexandra Almeida Martins 
(custodiam@ie.uminho.pt) 

José Carlos Oliveira Casulo 
(jcasulo@ie.uminho.pt) 

José Augusto Palhares 
(jpalhares@ie.uminho.pt) 

Daniela Andrade Vilaverde Silva 
(dsilva@ie.uminho.pt) 

Lia Raquel Moreira Oliveira  
(lia@ie.uminho.pt) 

Luís Gonzaga Pereira Dourado 
(ldourado@ie.uminho.pt) 

Carlos Alberto Gomes 
(calberto@ie.uminho.pt) 

Manuel Gonçalves Barbosa 
(mbarbosa@ie.uminho.pt) 

José Carlos Oliveira Casulo 
(jcasulo@ie.uminho.pt) 

Manuel António Ferreira da Silva 
(masilva@ie.uminho.pt) 

Bento Duarte Silva 
(bento@ie.uminho.pt) 

Luís Gonzaga Pereira Dourado 
(ldourado@ie.uminho.pt) 

Daniela Andrade Vilaverde Silva 
(dsilva@ie.uminho.pt) 

Laboral 

Pós—Laboral 
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2.8 Como se organiza o teu 1.º ano: plano de estudos 

LICENCIATURA em EDUCAÇÃO BÁSICA 
1.º Semestre 

 
2.º  Semestre 

Língua, Textualidade Literária e Estratégias 

Geografia de Portugal 

Ciências da Natureza I  

Educação Visual e Plástica 

Educação Física 
 

Elementos de Matemática 

Equipa Docente do 1. º semestre 

Sara Raquel Duarte Reis da Silva 
(sara_silva@ie.uminho.pt) 

Maria José Vieira 
(Instituto de Ciências Sociais) 

Fernando Manuel Seixas Guimarães 
(fernandoguimaraes@ie.uminho.pt) 

Sandra Susana Pires Silva Palhares 
(sandrapalhares@ie.uminho.pt) 

Maria Beatriz Ferreira Leite Oliveira Pereira 
(beatriz@ie.uminho.pt) 

Floriano Augusto Veiga Viseu 
(fviseu@ie.uminho.pt) 

 

Estudos da Linguagem 

Números e Numeração 

Ciências da Natureza II 

Educação Musical 

Expressão Dramática e Movimento 
 

Introdução à Pedagogia da Infância 
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2.9 Quem representa os estudantes: NEDUM 

A lista que atualmente desempenha funções no Núcleo de Estudantes de Educação da 
Universidade do Minho, NEDUM, trabalha em conjunto para (co)responder às 
necessidades dos alunos da licenciatura e do mestrado em Educação. 
 
É connosco que poderás esclarecer as tuas dúvidas e ainda fazer as tuas sugestões. Só 
assim, o nosso trabalho se tornará mais produtivo no e para o percurso de todos. 
 
Os nossos objetivos passam por: 
a) Defender os interesses dos alunos da licenciatura em Educação da Universidade do 
Minho; 
b) Promover e desenvolver atividades culturais, recreativas, desportivas, de informação e 
formação; 
c) Servir de elo de ligação entre os estudantes e o mercado de trabalho; 
d) Servir de elo de ligação entre os alunos e licenciados em Educação da Universidade do 
Minho. 

Entra em contacto connosco! 
 

E-mail: nedum@ie.uminho.pt 
Facebook: https://www.facebook.com/nedum.ie  

Instagram: @nedum.ie  
Sem os alunos o núcleo de estudantes não faria qualquer sentido 

 
Contamos contigo! 

mailto:nedum@ie.uminho.pt
https://www.facebook.com/nedum.ie
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2.9 Quem representa os estudantes: NEEBUM 

O Núcleo de Estudantes de Educação Básica da Universidade do Minho (NEEBUM), criado a 
29 de setembro de 2010, representa e defende os estudantes da Licenciatura em Educação 
Básica e dos Mestrados Profissionalizantes para os quais esta habilita. Sendo uma estrutura 
reconhecida e representativa, tem como missão primordial reivindicar os direitos dos 
estudantes em sede própria e com legitimidade. Além disso, procura fomentar uma maior 
ligação entre os estudantes, os docentes do curso, as várias valências do IE e a academia, 
em geral, promovendo atividades de cariz formativo, social, recreativo, humanitário e 
desportivo. 
 
Para que estejas sempre a par de todas as atividades que vamos realizar, acompanha o 
NEEBUM no Facebook: www.facebook.com/NEEBUMMINHO 
NEEBUM no Instagram: www.instagram.com/neebuminho 
 
Não hesites em contactar-nos em caso de dúvida. Poderás fazê-lo através das nossas redes 
sociais ou então do email neebuminho@gmail.com 
 
Votos de um excelente percurso académico 
A Presidente do NEEBUM 
 
 

http://www.facebook.com/NEEBUMMINHO
http://www.instagram.com/neebuminho
mailto:neebuminho@gmail.com
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3.0 Mobilidade Internacional no IE 

O Instituto de Educação, no âmbito da sua mis-
são, promove a internacionalização dos seus 
alunos, docentes e funcionários, numa diversida-
de de programas internacionais de mobilidade e 
cooperação. 
O que significa "Mobilidade Internacional"?  
Significa a possibilidade de efetuar parte dos teus 
estudos e/ou um estágio numa outra universida-
de/empresa, através de Programas Comunitários 
como o Programa ERASMUS+, entre outras inici-
ativas. 
O que é o Programa ERASMUS+ ? 
O Programa ERASMUS+ é um programa de ação 
comunitária no domínio da aprendizagem ao 
longo da vida que oferece aos estudantes a possi-
bilidade de efetuarem um período de estudos/
estágio numa outra Universidade/empresa euro-
peia, com reconhecimento académico (como 
parte integrante do programa de estudos da 
universidade de origem) ou sem reconhecimento 
académico (no caso dos estágios extracurricula-

res ou estágios para recém-graduados). 
A mobilidade no âmbito do Programa 
ERASMUS+ poderá ocorrer de acordo com os 
seguintes enquadramentos:  
Estudos Erasmus – realização de período de 
estudos numa outra Universidade europeia par-
ceira. Para saber mais sobre Universidades sobre 
as quais o Instituto de Educação tem protocolos - 
clique aqui 
Estágios Erasmus – realização de um estágio 
nas modalidades: Curricular, Extracurricular e 
Estágios para Recém-graduados. 
Importa mencionar que poderá beneficiar destes 
dois enquadramentos, inclusive no mesmo ano 
letivo, desde que separados por, pelo menos, um 
dia. Constituem, portanto, oportunidades comple-
mentares de mobilidade internacional. 

Se estiveres interessado no 
programa Erasmus contacta a 
equipa do IE. 
Mais informação no portal do IE em:  
https://www.ie.uminho.pt/pt/
internacionalizacao/Paginas/default.aspx  
 
Podes encontrar as Universidades Parceiras em: 
https://alunos.uminho.pt/PT/estudantes/
programasmobilidade/Paginas/Parceiras.aspx Doutora Natália Fernandes, Coordenadora do 

Programa Erasmus do IE 

Mobilidade INCOMING - Alunos de Universidades Estrangeiras vêm estudar para a UMinho 

Mobilidade OUTGOING - Alunos da UMinho vão estudar para outras Universidade Estrangeiras 

https://www.ie.uminho.pt/pt/internacionalizacao/Documents/Acordos%20Erasmus_2021.pdf
https://www.ie.uminho.pt/pt/internacionalizacao/Paginas/default.aspx
https://www.ie.uminho.pt/pt/internacionalizacao/Paginas/default.aspx
https://alunos.uminho.pt/PT/estudantes/programasmobilidade/Paginas/Parceiras.aspx
https://alunos.uminho.pt/PT/estudantes/programasmobilidade/Paginas/Parceiras.aspx
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4. Acolhimento aos novos alunos - em 2020 foi assim 

Licenciatura em Educação 

Licenciatura em Educação Básica 
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4. Em 2021, como vai ser? 

Este ano letivo, porque ainda temos entre nós a COVID-19, vamos iniciar num contexto de 
“normalidade condicionada”.  

É fundamental que assumas um compromisso com a prevenção da COVID-19, agindo com 
maturidade e responsabilidade. 

Assim, 

Deves medir a temperatura e estar atento a sintomas como: tosse, febre (temperatura igual 
ou superior a 38ºC), dificuldade respiratória, dores de cabeça, perda de olfato, cansaço, entre 
outros.  

Sempre que vens ao Campus (para ter aulas, ir à biblioteca, ter atendimento com um 
professor, ir à cantina ou a um bar, estiveres em espaços fechados ou com muita gente...) 
tens que ter a máscara bem colocada. 

Ao entrares no edifício por uma das portas indicadas, deves desinfetar as mãos e seguir o 
percurso assinalado em direção à sala em que vais realizar a ação, circulando pela direita 
e mantendo a distância de segurança.  

Quando chegares à sala de aulas, deves certificar-te que tens a máscara bem colocada, 
evitando tocar, desnecessariamente, em superfícies e objetos desnecessários.  

Durante a aula (ou outra ação) deves manter a máscara, sempre bem colocada, cobrindo o 
nariz e a boca.  

Depois de sair da sala deves lavar ou desinfetar as mãos e seguir os percursos 
estabelecidos para chegar ao teu destino, mantendo o distanciamento físico recomendado.  

Tu és agente de saúde pública! Vamos vencer a COVID-19!  

Consulta o Plano de Contingência Interno para a prevenção da COVID-19 em 
www.uminho.pt/PT/viver/COVID-19/  

 

 

http://www.uminho.pt/PT/viver/COVID-19/
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4. Plano de Acolhimento aos novos alunos 2021-2022 

Plano de  Acolhimento aos novos estudantes 2021 | 2022 
1 de outubro de 2021 

A Universidade do Minho, a tua nova casa, vai receber-te da melhor maneira. E com toda a 
segurança, porque os estudantes da UMinho são agentes de saúde pública. Conta-
mos contigo para um dia muito especial, presencialmente no dia 1 de outubro. Nesse dia, as 
atividades realizar-se-ão entre as 09h e as 16h00.  Aparece  (Mapa dos Campi).  Vais co-
nhecer todos os teus colegas, alguns professores, espaços da Universidade. Preparamo-nos 
para te acolher, através de diversas iniciativas como o Acolhimento dos Embaixadores, 
as Tutorias, a AAUM.  

 
NEDUM: Núcleo de Estudantes de Educação da UM 
NEEBUM: Núcleo de Estudantes de Educação Básica da UM  
* USAAE – Unidade de Serviços de Apoio às Atividades de Educação 

https://sou.uminho.pt 

 

Hora Atividade Local Responsáveis 

27 Setembro a 1 de outubro I Matrículas 

  Primeiro contacto com os estudantes Campus de Gualtar Reitoria; 

Embaixadores; 

1 outubro I Acolhimento dos novos estudantes no IE 

9:00 Receção dos novos Estudantes pela 
Presidência 

Divulgação de informações sobre o IE 
e os seus ciclos de estudo 

Auditório do Centro 

Multimédia 

Presidente IE 

Presidente CP 

09:30 

Fotografia de grupo Jardim do IE 

Direção dos Cursos 
Embaixadores IE 
NEDUM e NEEBUM 

10:00 
Receção pelos Diretores de Curso 
• Licenciatura em Educação 
• Licenciatura em Educação Básica 

Anfiteatro do IE 
Sala de Atos 

Direção dos Cursos 
Embaixadores IE 
NEDUM e NEEBUM 
  

12:00 Encaminhamento dos estudantes 
para a cantina 

Cantina de Gualtar Embaixadores IE 

NEDUM e NEEBUM 

Almoço 

15:00 – 
16h30 

Sessão com a USAAE * 

Recursos e Plataformas de Apoio à 
Aprendizagem da UMinho 

Modalidade e Local a 
determinar 

  

USAAE 

https://alunos.uminho.pt/PT/estudantes/Paginas/covidfaq.aspx
https://whereis.uminho.pt/
https://sou.uminho.pt/pt/acolhimento
https://www.uminho.pt/PT/ensino/tutorias-e-mentorias/tutorias
https://www.aaum.pt/
https://sou.uminho.pt
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5. Calendário Escolar 
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https://www.ie.uminho.pt/pt/Ensino/Paginas/Calendario-Escolar.aspx
https://sou.uminho.pt
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6. Comunicação Institucional 

BLACKBOARD 
Na Blackboard da UMinho poderás aceder a um conjunto de informações referentes às 
Unidades Curriculares (UC), nomeadamente, sumários, objetivos da UC, bibliografia 
recomendada, pautas, avisos e comunicar com os docentes. 
Após receção das credenciais, explora esta ferramenta em: https:/elearning.uminho.pt/ 
 
PORTAL ACADÉMICO 
Este portal é para uso dos estudantes da UMinho, constituindo uma forma rápida e 
simplificada de aceder a informação sobre taxas e emolumentos, propinas, matrículas e 
inscrições, bem como obter diversos tipos de formulários. 
Aqui é possível também obter informações sobre o calendário/horário escolar, suplemento 
ao diploma, regulamentos, propinas, prémios e bolsas de mérito. Em breve, irás receber as 
credenciais para aceder à tua área pessoal e, por exemplo, poderás consultar as referências 
do multibanco para pagamento das propinas, efetuar a inscrição em unidades curriculares, 
atualizar dados pessoais. 
Explora o site: https://alunos.uminho.pt/ 
 
EMAIL INSTITUCIONAL 
Este é o e-mail de comunicação com a UMinho. Todas as mensagens relevantes para o 
funcionamento da tua vida académica serão feitas através deste e-mail. Recomendamos que 
o mantenhas atualizado. 
 
PÁGINA DO IE 
Toda a informação que precisas de saber sobre o teu Instituto: www.ie.uminho.pt 
 legislação, regulamentos, contactos dos docentes, departamentos, centros de 

investigação, núcleos. Conhece o Instituto onde vais estudar. 
 
 
FACEBOOK/TWITTER/YOUTUBE/LINKEDIN/INSTAGRAM  
O Instituto de Educação também está nas redes sociais. Visita-nos  
www.facebook.com/IEUMinho 
https://twitter.com/IEUMinho 
www.youtube.com/IEUMinho 
www.linkedin.com/in/ieuminho 
h t t p s : / / w w w . i n s t a g r a m . c o m /
instituto_de_educacao_uminho/ 
 
DOCUMENTOS QUE DEVES CONHECER 
Regulamento Académico da Universidade do Minho 
Código de Conduta Ética da Universidade do Minho 
Plano de contingência COVID-19 
 
 

https:/elearning.uminho.pt/
https://alunos.uminho.pt/
http://www.ie.uminho.pt/pt
http://www.facebook.com/IEUMinho
https://twitter.com/IEUMinho
http://www.youtube.com/IEUMinho
http://www.linkedin.com/in/ieuminho
https://www.instagram.com/instituto_de_educacao_uminho/
https://www.instagram.com/instituto_de_educacao_uminho/
https://www.ie.uminho.pt/pt/Instituto/Documents/Despacho_RT-03_2020_Regulamento%20Acad%C3%A9mico.pdf
https://www.uminho.pt/PT/uminho/Etica/Codigo-de-conduta-etica/Documents/Conduta_UMinho_V01.3.pdf
https://www.uminho.pt/PT/viver/COVID-19/
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7. Como proceder em caso de EMERGÊNCIA na UMinho 

Para comunicar qualquer situação de emergência (incêndio, emergência médica, fuga de 
gás, etc.) a Universidade do Minho possui um número de emergência interno que funciona 
24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano: 
 
 
 
 

 
 Caso detetes alguma situação de emergência contacta este 

número 
 Ao ouvir o sinal de alarme ou mensagem de evacuação por voz, 

dirige-te imediatamente para o exterior 
 Segue sempre as indicações dos elementos da Equipa Interna de Resposta a Emergência 
 Não arrisques, nem nunca voltes para trás 
 Concentra-te no Ponto de Encontro 
 Aguarda no Ponto de Encontro 
 Informa os elementos da Equipa Interna de Resposta a Emergência da existência de 

feridos ou desaparecidos 
 
Site:  https://www.icampi.uminho.pt/pt 

253 60 10 10 

https://www.icampi.uminho.pt/pt
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8. Plano de Contingência COVID-19 na UMinho 

Considerando o estado de emergência de Saúde Pública de Pandemia, declarado pela 
Organização Mundial de Saúde, e atendendo às mais recentes evoluções da propagação da 
infeção por doença respiratória COVID-19, causada pelo agente Coronavírus SARS-CoV-2, 
tendo como linha de referência as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), 
a UMinho elaborou, implementou e vem monitorizando um Plano de Contingência Interno 
para o COVID-19. 
 
Email: covid-19@uminho.pt - para colocares dúvidas e sugestões, que serão respondidas 
pela Comissão; este endereço é utilizado como email emissor de toda a informação 
relacionada com a doença. 
Plano de Contingência para COVID-19 - UMInho 
 
Procedimentos num Caso Suspeito 
Se tiveres sinais e sintomas de COVID-19 informa o Conselho Pedagógico ou Diretor de 
Curso. Este responsável deve de imediato ligar para a Linha COVID-19 – UMinho (253 601 
601) Segurança / Receção do respetivo campus ou edifício (Azurém: 253 510 603; Gualtar 
253 604 135; Centro Avançado de Formação Pós-Graduada: 253 510 860;  Edifício dos 
Congregados: 253 604 103; Residência Carlos Lloyd Braga: 253 601 770; Complexo 
Residencial de Santa Tecla: 253 601 780.  
Porque os Estudantes da UMINHO são Agentes de Saúde Pública...  
 

https://www.uminho.pt/PT/viver/COVID-19/Documents/Plano_Contingencia_Setembro_2021.pdf
https://www.uminho.pt/PT/viver/COVID-19_1/Documents/FAQ_COVID-19_Estudantes_PT.pdf
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9.  Contactos Úteis 

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO—UNIVERSIDADE DO MINHO 
CAMPUS DE GUALTAR 
4710—057 BRAGA 
sec@ie.uminho.pt 
 
Receção – 253604240 | 253 601200 
Secretariado de Cursos – 253601286 | Gab. 0052 | licenciaturas@ie.uminho.pt 
Diretora da Licenciatura em Educação – 253604630| Gab. 2055 | 
dsilva@ie.uminho.pt 
Diretor da Licenciatura em Educação Básica – 253601221 | Gab. 2122 | 
pibvarela@ie.uminho.pt 
Conselho Pedagógico – 253601287 | Gab. 0042 | cpedagogico@ie.uminho.pt 
NEDUM - nedum@ie.uminho.pt 
NEEBUM - neebuminho@gmail.com 
Biblioteca de Ciências da Educação – 253601282/88 
 
Centro Médico de Gualtar – 253601490 | Junto ao Pavilhão Gimnodesportivo de Gualtar  
http://www.sas.uminho.pt/Default.aspx?tabindex=3&tabid=8&pageid=6&lang=pt-PT 
 
Unidade de Serviços de Documentação e Bibliotecas UMinho  
www.sdum.uminho.pt | 253604150 | usdb@usdb.uminho.pt 
 
Unidade de Serviços de Gestão Académica da UMinho 
usga@usga.uminho.pt | 253604110 
 
Serviços de Ação Social da UMinho – sas@sas.uminho.pt | 253601450 
 
Unidade de Serviços de Apoio à Internacionalização 
usai@usai.uminho.pt | 253604110 
 
Unidade de Serviços de Apoio a Projetos de Investigação 
usapi@usapi.uminho.pt|253604500 

http://www.sas.uminho.pt/Default.aspx?tabindex=3&tabid=8&pageid=6&lang=pt-PT
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10. Hino da UMinho 

O Hino da Universidade do Minho, aprovado como hino oficial da Instituição em janeiro 
de 2004, foi composto pelo Maestro Fernando Lapa, com texto de José Manuel Mendes. O 
Hino é uma feliz expressão dessa experiência marcante que constitui, para os estudantes, a 
passagem pela Universidade. 
 
 

Estes anos são viagem 
Entre a água e o acontecer 

Ramo de astros sobre a margem 
Barco ainda por haver 

  
É no vento a nossa casa 

Chão aberto a quem chegar 
São mil asas numa asa 
Da canção a partilhar 

  
Novo tempo e já memória 

Dias breves em devir 
É o arder na própria história 

Todo o destino é partir  
  

Estes anos são passagem 
Entre a água e o acontecer 
Um amor de mar e margem 

Na euforia de viver 
  

É no vento a nossa casa 
Chão aberto a quem chegar 

São mil asas numa asa 
Da canção a partilhar 

  
Novo tempo e já memória 

Dias breves em devir 
É o arder na própria história 

Todo o destino é partir 
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11. Agenda 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setembro 2021 

dom seg ter qua qui sex sáb 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

Outubro 2021 

dom seg ter qua qui sex sáb 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       

Novembro 2021 

dom seg ter qua qui sex sáb 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     

Dezembro 2021 

dom seg ter qua qui sex sáb 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  
Feriado Nacional Férias 

1º Semestre (4 de outubro 2021 a 12 fevereiro de 2022) 
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11. Agenda 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janeiro 2022 

dom seg ter qua qui sex sáb 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      

Fevereiro 2022 

dom seg ter qua qui sex sáb 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28      

Março 2022 

dom seg ter qua qui sex sáb 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

Abril 2022 

dom seg ter qua qui sex sáb 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

Feriado Nacional Férias 

2º Semestre (14 de fevereiro a 23 de junho de 2022) 

Carnaval 
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11. Agenda 2022 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maio 2022 

dom seg ter qua qui sex sáb 

       

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

Junho 2022 

dom seg ter qua qui sex sáb 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

Julho 2022 

dom seg ter qua qui sex sáb 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       
Agosto 2022 

dom seg ter qua qui sex sáb 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

       Feriado Nacional Feriado Municipal 

2º Semestre (14 de fevereiro a 23 de junho de 2022) 
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