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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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Conversas de Fim de tarde

Sérgio Niza
Quando a Referência bibliográfica fala connosco – um encontro 
com Sérgio Niza e a sua obra na Biblioteca das Ciências 
daEducação do IE UMinho.

A tertúlia convida os participantes a conversar e a debater a obra 
de Sérgio Niza e o seu valioso contributo para a Educação, numa 
sessão em que teremos o privilégio de o autor nos desvendar os 
ditos mas, também, os não ditos sobre a sua obra.

Sérgio Niza é Professor Aposentado
Fundou em 1966, em conjunto com Rosalina Gomes de Almeida e Maria Isabel Vieira 
pereira, o Movimento da Escola Moderna em Portugal.
Coordena a Revista Escola Moderna desde 1974.
Coordenou as Comissões de redação do Programa do Ensino Primário de 1979 e do 
1º Ciclo do Ensino Básico em 1990.
Foi professor no Instituto Superior de Psicologia Aplicada até 2010.
É Membro do Conselho Nacional de Educação
É Doutor Honoris Causa pela Universidade de Lisboa.
É autor de uma obra vasta no campo da Educação.

Organização
Cristina Parente | Natália Fernandes

16 DE OUTUBRO | 18H30 | BIBLIOTECA DE CIÊNCIAS DA  EDUCAÇÃO DO INSTITUTO 
DE EDUCAÇÃO
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Visita guiada à
“À descoberta de Braga 
Medieval e Barroca”

A visita pretende:
-Divulgar o património arquitetónico Medieval e Barroco 
da cidade de Braga.
-Consciencializar para valorização e preservação do 
património arquitetónico da região. 
-Promover a educação patrimonial e histórica.
Vem conhecer o património arquitetónico de Braga!

Inscrições até ao dia 15 de outubro 
.Inscrição: 2€ (junto da receção do Instituto de Educação). 
Inscrições limitadas a 30 alunos.
- Local de encontro: 14:15 horas (junto à Arcada - Café Vianna)

Organização
Glória Solé

17 DE OUTUBRO | 14:15 | CENTRO DA CIDADE - BRAGA
INSCRIÇÕES ATÉ: 15 DE OUTUBRO
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Para além do IE



Vê, Olha e Clica!
Exposição de Fotografia

Vidas 
nos Olhares
Lar Ana Maria Javouhey por Marcelo Brites
A Exposição
“Esquecer os idosos é ignorar a sabedoria dos anos” 
Donald Laird

Esta é a premissa que a presente exposição pretende mostrar.
O autor quer dar voz aos idosos através do olhar do público. Porque 
é importante que a comunidade tome consciência do valor e da 
historicidade que estas pessoas continuam a ter, na sociedade.
A população está a envelhecer a um ritmo galopante e urge 
a preparação de pessoas e instituições para o acolhimento, 
acessibilidade, e cuidados de saúde desta faixa etária.
Com estes retratos, o autor pretende gerar sentimentos e emoções 
em quem os observa. A mostra é também uma chamada 
acutilante para um espaço de reflexão sobre os novos desafios e 
responsabilidades que a sociedade e os municípios devem criar para 
o fenómeno do envelhecimento. (...)

Marcelo Brites
É natural de Leiria e atualmente reside em Braga.
Nos últimos 7 anos colaborou profissionalmente com vários jornais, regionais, 
nacionais e internacionais, como jornalista e fotojornalista. Atualmente é doutorando 
na Universidade do Minho, e faz da fotografia o seu hobby.

Organização
Marcelo Brites

30 DE OUTUBRO | JARDIM INTERIOR DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO 
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Mais informações em www.ie.uminho.pt


