
#11/ novembro 2019



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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Vê, Olha e Clica!
Exposição de Fotografia

Autorretratos
Exposição
OS DESENHOS AUTORRETRATOS DOS ALUNOS DO CURSO 
DA LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO BÁSICA 2018 - 2020

A exposição apresenta uma ampla seleção composta 
por desenhos realizados pelos estudantes do 1º ano da 
Licenciatura em Educação Básica no âmbito da Unidade 
Curricular Educação Visual e Plástica, ano letivo 2018-
2019 e 2019-2020.
O conjunto de desenhos autorretratos realizados através 
do ponto apresentados nesta exposição são o primeiro 
exercício realizado pelos alunos e revelam o potencial 
expressivo do uso elementar do ponto, tendo como 
ponto de partida uma selfie previamente editada.

Organização
Sandra Palhares

11 DE NOVEMBRO | 16:00 | SALA DE EDUCAÇÃO VISUAL DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO 



Organização
Respiro - Agenda Cultural - Natália Fernandes e Bento Silva

Encontros na Biblioteca
Dinamização da Biblioteca de Ciências da Educação  
através da organização de tertúlias.

Sessão de Apresentação 
de Livros
A Tertúlia convida as(os) participantes a conversar e a debater 
com os autores os livros editados.

No âmbito da Agenda Cultural Respiro – Encontros na Biblioteca, decorre no 
dia 15 de novembro, pelas 17,30 horas, uma sessão de apresentação de livros ou 
organização de números temáticos de revistas, de autores/organizadores, docentes 
ou investigadores do IE, a decorrer na BCE. 
 

.

15 DE NOVEMBRO | 17:30 | BIBLIOTECA DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 



A Leitura Invade o IE
Durante três dias a leitura toma a dianteira...

Leitores vão invadir o Instituto de Educação. Promover a leitura é o 
objetivo da iniciativa que desafia os amantes dos livros a visitarem o 
Instituto de Educação da Universidade do Minho, nos próximos dias 
26, 27e 28 de novembro, entre as 14h30h e as 16h30h, na sala 0.25. 
No primeiro dia ao sabor do chá - "chá com livros"; No segundo dia, 
ao ritmo das conversas despoletadas pelo Clube de Leitura - "dois 
dedos de conversa com livros"; E no terceiro dia, ao som do grupo 
Opus.fun - "melodias com livros".  A participação nas atividades tem 
apenas uma condição: todos os leitores devem levar um livro de 
eleição. Num apelo à participação, a organização lembra que "a 
leitura engrandece a alma".

Dia 26/11 (14:30h / 16:30h) - “Chá com livros”

Dia 27/11 (14:30h / 16:30h) - “Dois dedos de conversa com livros”

Dia 28/11 (14:30h / 16:30h) - “Melodias com livros”

Organização
Respiro - Agenda Cultural | 3º ano da LEB

26, 27 E 28 DE NOVEMBRO | 14H30 - 16H30 | SALA 0.25 DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO
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