Visita Técnica
para Docentes
PORTUGAL

Inovação
Pedagógica da
Escola à Universidade
27 de outubro a 3 de novembro de 2018

Apresentação
Este programa visa discutir avanços e barreiras da inovação pedagógica, em uma perspetiva
comparada entre Brasil e Portugal. Neste sentido, serão apresentados exemplos de como
se dá a aprendizagem ativa ao longo da vida, desde a escola básica até o ensino superior.
O objetivo geral é levar a um aprofundamento de saberes ligados ao desenvolvimento
da profissionalidade do professor universitário, com inspiração em práticas pedagógicas
inovadoras que ocorrem em todos os níveis de ensino. O programa, com 35 horas de
duração, é destinado a professores e convidados da Ânima e acontecerá em Portugal,
de 27 de outubro a 3 de novembro de 2018.

Comissão Científica
•P
 rof. Doutor David Rodrigues – Conselheiro Nacional de Educação e Presidente da
Pró-Inclusão: Associação Nacional de Docentes de Educação Especial – Portugal.
• Profa. Doutora Luzia Mara Lima-Rodrigues – Professora da Escola Superior de Educação
do Instituto Politécnico de Setúbal
• Prof. Doutor António Teodoro – Professor Catedrático da Universidade Lusófona de
Humanidades e Tecnologias, Diretor do Centro de Estudos Interdisciplinares em Educação
e Desenvolvimento (CeiED) e Diretor da Revista Lusófona de Educação – Portugal.
• Profa. Doutora Rosa Serradas Duarte – Subdiretora do Doutoramento em Educação
e Co-coordenadora do Mestrado em Educação Especial da Universidade Lusófona de
Humanidades e Tecnologias - Portugal.

Programação
1º dia
Sábado, 27 de outubro | Lisboa
•T
 ransfer livre dos participantes até o hotel onde ficarão hospedados
(liberação dos quartos para check-in às 14h00).
• Almoço livre.
• Reunião de abertura. Apresentação de Portugal no cenário europeu e mundial: um
panorama da história, da cultura e da educação.
• Caminhada pelo centro histórico de Lisboa.
• Jantar de abertura.

2º dia
Domingo, 28 de outubro | Lisboa
• Almoço.
• Caminhada pela região histórica de Belém, com tempo livre para visita a vários
equipamentos históricos e culturais como o Mosteiro dos Jerónimos, o Padrão
das Descobertas, o Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia e outros.
• Jantar e noite livres.

3º dia
Segunda-feira, 29 de outubro | Brasil - Lisboa
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS “EÇA DE QUEIRÓS”
• Ciclo de conferências:
Introdução ao sistema educativo português.
Inovação pedagógica na Educação Básica.
O projeto político-pedagógico do Agrupamento de Escolas “Eça de Queirós”.
Desafios da gestão pedagógica no ensino básico.
• Visita técnica ao Agrupamento de Escolas Eça de Queiroz.
• Almoço.
• Continuação da visita técnica.
• Jantar e noite livres.

4º dia
Terça-feira, 30 de outubro | Lisboa
• Manhã livre.
UNIVERSIDADE LUSÓFONA DE HUMANIDADES E TECNOLOGIAS
• Almoço.
• Ciclo de conferências:
Introdução ao ensino superior português.
O Espaço Europeu de Educação e Investigação.
Inovação pedagógica no Ensino Superior.
Desafios da gestão pedagógica no ensino superior.
• Visita técnica à Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias.
• Jantar e noite livres.

Programação
5º dia
Quarta-feira, 31 de outubro | Lisboa – Porto
•D
 ia inteiro de percurso entre as cidades de Lisboa e do Porto, com parada no Santuário de
Fátima, almoço e visita técnica à Universidade de Coimbra.
• Check-in no Hotel onde ficarão hospedados, na cidade do Porto.
• Jantar e noite livres.

6º dia
Quinta-feira, 1 de novembro |Porto
• Caminhada pelo centro histórico da cidade do Porto.
• Almoço.
• Caminhada até a região da Ribeira do Rio Douro, seguida de cruzeiro de barco pelo
Rio Douro (50min), visita guiada a uma cave de vinho do Porto e prova de vinho do Porto.

7º dia
Sexta-feira, 2 de novembro | Porto – Santo Tirso – Guimarães - Porto
• Viagem

em ônibus privativo para Santo Tirso. Visita técnica à Escola da Ponte,
com reunião entre o grupo e a liderança da escola.
• Almoço de encerramento e entrega de certificados.
• Visita panorâmica ao castelo e caminhada pelo centro histórico de Guimarães e retorno
à cidade do Porto.
• Jantar e noite livres.

8º dia
Sábado, 3 de novembro | Porto - Brasil
• Acompanhamento no check-out do hotel.
• Encerramento da programação e dos serviços de acompanhamento.
• Traslado livre dos participantes para o aeroporto da cidade do Porto.

Inclui
• Assessoria para a preparação da viagem, com início 1 mês antes do embarque.
•C
 ertificado de participação de 35 horas, emitidos pela Vindas Educação Internacional e pela
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias.
• 8 dias de programação (de sábado a sábado), com início em Lisboa e finalização no Porto.
• Bilhetes de ingresso para as visitas técnicas referidas no programa.
• Cruzeiro de barco pelo Rio Douro (50 minutos).
• Visita guiada e prova de vinhos numa Cave do Vinho do Porto.
• Estadia em hotéis 3 estrelas ou 2 estrelas superior, em quartos duplos.
• Regime de meia-pensão: 1 refeição (almoço ou jantar).
• Taxa de estadia na cidade de Lisboa.
• Transfer para as atividades incluídas na programação.

Não inclui
• Passagens aéreas.
• Seguro de saúde para a viagem, obrigatório para a participação no evento.
• Complemento para estadia em quarto individual.
• Transfer in e out, aeroporto de Lisboa - hotel de Lisboa; Hotel do Porto – aeroporto do Porto.

VALOR
€ 1.970,00 (Euros),
podendo ser parcelado em até 10x.

Inscrições até 13
de julho de 2018.

CONTATO
(47) 3461-0523
international@animaeducacao.com.br

