
CulturESE 

Nº 63| 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2014 

Organização: Secção de Dinamização Cultural do Conselho Pedagógico da 

Escola Superior de Educação de Lisboa 

É A MINHA HERANÇA: SORRISO, ESPERANÇA E O AZUL DO UNIVERSO, no dia 

23 de outubro, na ESELx  

http://www.eselx.ipl.pt/agenda/e-minha-heranca-sorriso-esperanca-e-o-azul-do-universo-0
http://www.eselx.ipl.pt/agenda/e-minha-heranca-sorriso-esperanca-e-o-azul-do-universo-0
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FORMAÇÃO 

Formação em Direitos Humanos 

1, 8, 15, 22 e 29 de outubro - ESELx 

“Formação em Direitos Humanos no âmbito do projeto 'We Stand for Human 

Rights! “ 

Custo: Entrada livre | Saber mais aqui 

COMUNICAÇÃO 

Será que o género faz a diferença? 

23 de outubro, às 17h - Anfiteatro da ESELx 

“Resultado do estudo alemão TANDEM sobre o comportamento dos educadores e das educadoras nu-

ma situação pedagógica definida. “ 

Custo: Entrada livre | Saber mais aqui 

É a minha herança: sorriso, esperança e o azul do universo 

23 de outubro, às 11h - Anfiteatro da ESELx 

Conferência da Dra. Maria José Vidigal—Psicanalista e Pedopsiquiatra 

Custo: Entrada livre | Saber mais aqui 

Desenvolvimento do pensamento algébrico em crianças do pré escolar 

24 de outubro - Anfiteatro da ESELx 

Dinamizado por Paula Serra 

Custo: Entrada livre | Saber mais aqui 

Políticas de Governação e Liderança das Escolas 

30 de outubro, às 18h - Anfiteatro da ESELx 

Oradores: Natércio Afonso, Universidade de Lisboa, Helena Quintas, Universidade do Algarve 

Custo: Entrada livre | Saber mais aqui 

 

http://www.eselx.ipl.pt/agenda/formacao-em-direitos-humanos
http://www.dinamo.pt/index.php/dinamo/493-chamada-para-participantes-formacao-em-direitos-humanos
http://www.eselx.ipl.pt/agenda/sera-que-o-genero-faz-diferenca
http://www.dinamo.pt/index.php/dinamo/493-chamada-para-participantes-formacao-em-direitos-humanos
http://www.eselx.ipl.pt/agenda/e-minha-heranca-sorriso-esperanca-e-o-azul-do-universo-0
http://www.dinamo.pt/index.php/dinamo/493-chamada-para-participantes-formacao-em-direitos-humanos
http://www.eselx.ipl.pt/agenda/desenvolvimento-do-pensamento-algebrico-em-criancas-do-pre-escolar
http://www.dinamo.pt/index.php/dinamo/493-chamada-para-participantes-formacao-em-direitos-humanos
http://www.eselx.ipl.pt/agenda/politicas-de-governacao-e-lideranca-das-escolas
http://www.dinamo.pt/index.php/dinamo/493-chamada-para-participantes-formacao-em-direitos-humanos
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WORKSHOP 

(In)Disciplina na sala de aula 

18 de outubro –  Janela Redonda, Lisboa 

“Este workshop promovido pela Janela Redonda tem por objectivos gerais sensibilizar ainda mais os 

profissionais para as questões relacionadas com a problemática da indisciplina, dotando-os com com-

petências de análise de situações de indisciplina e de variáveis a ela associadas, de modo a que estes 

possam promover um papel activo na resolução de problemas da escola e na procura de soluções.”  

Custo: 39€ | Saber mais aqui 

2º Encontro sobre «Políticas para a Família: Decisores Políticos, Institui-

ções Públicas e Privadas versus Apoio às Famílias»  

21 de outubro - Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, 

Lisboa 

“A ABRAÇAR A FAMÍLIA assenta no reconhecimento do contributo imprescindível das 

Famílias para a coesão, o equilíbrio social e o desenvolvimento sustentável da Socieda-

de. ” 

Custo: 20€/ 50% de desconto para estudantes | Saber mais aqui 

ENCONTRO 

FESTA NO CHIADO 

18º Festa no Chiado 

Até 18 de outubro –  Em vários locais da cidade de Lisboa 

“Durante uma semana são inúmeras as iniciativas aderentes à 18.ª Festa no Chiado: te-

atro, música, exposições, atividades infantis, conferências e muitas, muitas visitas guia-

das, sendo a maioria gratuitas.” 

Saber mais aqui 

http://www.janelaredonda.pt/?q=node/105
http://www.abracar-a-familia.pt/index.php/2-uncategorised/6-2-encontro
http://www.cnc.pt/artigo/3284
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Educação pela Arte 

18 de outubro - ISPA Lisboa 

Objetivos: “Sensibilizar os formandos para a Arte como base da educação, terapia e desenvolvimento 

global contínuo do individuo; Desenvolver competências artísticas em interligação com os comporta-

mentos expressivos; Abordar a Educação pela Arte como metodologia privilegiada de combate ao in-

sucesso escolar.” 

Custo: 120€ (mediante inscrição) | Saber mais aqui 

CURSO 

FESTIVAL 

Festival Big Bang   

17 e 18 de outubro - Centro Cultural de Belém 

“O Festival Big Bang regressa este ano na sua quinta edição portuguesa. Esta será uma 

viagem aliciante, de descoberta partilhada, para crianças entre os 4 e os 12 anos e os 

adultos que as acompanham.”  

Custo: Entre 3,5€ e 7€ | Saber mais aqui 

Doclisboa’14 

De 16 a 26 de outubro - Vários locais da cidade de Lisboa 

“O Doclisboa propõe repensar o Documentário nas suas implicações e potencialidades: 

o cinema apresenta-se aqui como uma prática que permite encontrar novos modos de 

pensar e agir no mundo, assumindo desta forma uma liberdade que supõe uma íntima 

implicação entre o artístico e o político. O que procuramos é dar a ver filmes que 

eventualmente nos ajudarão a compreender o mundo em que vivemos e a encontrar 

nele possíveis forças de mudança.” 

Custo: Consultar preçário | Saber mais aqui 

http://dfp.ispa.pt/formacao/educacao-pela-arte
http://www.ccb.pt/sites/ccb/pt-PT/Programacao/Fabrica%20das%20Artes/Pages/festivalbigbang2014.aspx
http://www.ccb.pt/sites/ccb/pt-PT/Programacao/Fabrica%20das%20Artes/Pages/festivalbigbang2014.aspx
http://www.ccb.pt/sites/ccb/pt-PT/Programacao/Fabrica%20das%20Artes/Pages/festivalbigbang2014.aspx
https://www.facebook.com/cnpcjr/photos/a.227668340776595.1073741828.227654497444646/270533843156711/?type=1&theater
http://doclisboa.org/2014/informacoes/bilhetes/
http://doclisboa.org/2014/doclisboa/apresentacao/
https://www.facebook.com/cnpcjr/photos/a.227668340776595.1073741828.227654497444646/270533843156711/?type=1&theater


Página 5 CULTURESE Nº 63 

PRÉMIO NOBEL DA PAZ 

I raise my voice not so that I can shout, but so that those without a voice can be heard. 

Malala  

It would also be pertinent for civil society groups fighting against corruption and black mo-

ney to broaden their horizon by relevantly including “elimination of child labour” in their 

agendas.  

Kailash Satyarthi 

http://www.malala.org/
http://www.kailashsatyarthi.net/
http://www.kailashsatyarthi.net/

