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Vê, Olha e Clica! 
Concursos e Exposições de Fotografia

Lê o Livro, Vê o Filme
Ciclo de Literatura & Cinema

Concertos das Quatro Estações
Atividades musicais no início de cada estação

Encontros na Biblioteca
Dinamização da Biblioteca de Ciências da Educação  
através da organização de tertúlias tendo sempre 
como mote o trabalho de um autor de referência

Conversas de Fim de tarde
Conferencistas de áreas diversificadas

Para além do IE
Visitas guiadas ao contexto envolvente do I.E.

Estas seis rubricas apresentam as diferentes dinâmicas a serem desenvolvidas ao 
longo de 2018. Mensalmente será divulgado um conjunto de atividades, dinamizadas 
por equipas de docentes, funcionários e alunos, de natureza variada, para as quais 
estão todos convidados.

O Gabinete de Interação com a Sociedade

O Instituto de Educação, na sua missão 
em assegurar projetos de ensino e de 
formação abrangentes e com qualidade, 
desenvolve em articulação com o ensino, 
outras atividades de natureza cultural, de 
forma a proporcionar uma educação mais 
ampla aos seus alunos. 

Esta agenda mensal, intitulada “Respiro”, 
tem como objetivo o crescimento cultural 
dos nossos alunos. Vamos colocar o 
Instituto de Educação a “Respirar”!”
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O Diário de Anne 
Frank
Entre o livro e o filme vive a ficção e tudo o que ela guarda, 
tudo o que ela dá a ler. Ler o livro com olhos de ler, conhecer, 
depois, essa outra leitura especial que é, na verdade, o filme e, 
ainda, por fim, poder partilhar olhares, perceções e emoções 
é o percurso que o convidamos a concretizar com a atividade  
"Lê o livro, vê o filme".

Volvidos 80 anos do massacre da Kristallnacht, palavra 
que, traduzida, significa Noite dos Cristais (9 e 10 de 
Novembro de 1938), regressemos, então, àquele que 
é talvez o mais célebre diário escrito no decurso do 
Holocausto Nazi: O Diário de Anne Frank. O convite 
é simples: depois de ler ou voltar a ler estas páginas 
(em Portugal, belamente traduzidas e prefaciadas por 
Ilse Losa, também ela uma judia que se refugiou em 
Portugal), reflectir em conjunto sobre elas e, por fim, ver o 
filme. E, no final, como importa, prevalecerá a Memória.
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Lê o Livro, Vê o Filme
Ciclo de Literatura & Cinema
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