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Organização: Secção de Dinamização Cultural do Conselho Pedagógico da 

Escola Superior de Educação de Lisboa 

Divulgação de projetos de voluntariado nacional e internacional: Academia do Fu-

turo e  Serviço Voluntário Europeu ProAtlântico, no dia 5 de novembro, na ESELx  

http://www.eselx.ipl.pt/agenda/torna-te-voluntario
http://www.eselx.ipl.pt/agenda/torna-te-voluntario
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APRESENTAÇÃO DE LIVRO 

A Escola a Tempo Inteiro: Contributos para a análise de uma política 

pública de educação, de Carlos Pires 

4 de novembro, às 18h - Anfiteatro da ESELx 

A apresentação ficará a cargo de João Barroso, prefaciador da obra. 

(Professor Catedrático do Instituto de Educação da Universidade de Lis-

boa)  

Custo: Entrada livre | Saber mais aqui 

APRESENTAÇÃO 

Divulgação de projetos de voluntariado nacional e internacional: Aca-

demia do Futuro e  Serviço Voluntário Europeu ProAtlântico 

5 de novembro, às 14h - Sala 204 

“Inscrições em http://alturl.com/6n2og. Com certificado de participação. 

Custo: Entrada livre | Saber mais aqui 

AULA ABERTA 

Zotero - Software de Gestão de Referências Bibliográficas 

5 de novembro, às 14h - Anfiteatro 

Com Paula Seguro de Carvalho, Escola Superior de Tecnologia de Saúde de Lisboa. 

Custo: Entrada livre | Saber mais aqui 

Prematuridade, Educação e Saúde 

11 de novembro- Anfiteatro 

Custo: Entrada livre | Saber mais aqui 

 

CONFERÊNCIA 

http://www.eselx.ipl.pt/agenda/apresentacao-do-livro
http://www.dinamo.pt/index.php/dinamo/493-chamada-para-participantes-formacao-em-direitos-humanos
http://alturl.com/6n2og
http://www.eselx.ipl.pt/agenda/torna-te-voluntario
http://www.dinamo.pt/index.php/dinamo/493-chamada-para-participantes-formacao-em-direitos-humanos
http://www.eselx.ipl.pt/agenda/zotero-software-de-gestao-de-referencias-bibliograficas
http://www.dinamo.pt/index.php/dinamo/493-chamada-para-participantes-formacao-em-direitos-humanos
http://www.eselx.ipl.pt/agenda/prematuridade-educacao-e-saude
http://www.dinamo.pt/index.php/dinamo/493-chamada-para-participantes-formacao-em-direitos-humanos
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FESTIVAL 

Lisbon & Estoril Film Festival’14 

7 a 16 de novembro –  Vários locais de Lisboa e Estoril 

“Experiências e reflexão é o que o LEFFEST propõe no grande ecrã, através de uma 

programação diversificada que abrange as melhores produções cinematográficas; e ao 

vivo, nas várias manifestações artísticas, masterclasses, debates e simpósios progra-

mados a cada edição.” 

Custo: Consultar preçário | Saber mais aqui 

Medos 

9 de novembro - Centro Cultural Olga Cadaval, Sintra 

“Baseado n’«O pequeno livro dos medos», de Sérgio Godinho, neste espetácu-

lo falamos sobre os medos, mas sem meter medo. Um espetáculo performati-

vo, com humor e jogos cénicos, onde muitos se identificarão com os medos 

contados.” 

Custo: 7,5€ | Saber mais aqui 

TEATRO 

Misty Fest 2014 

4 a 14 de novembro–  Em vários locais da cidade de Lisboa e Sintra 

“(…) Em 2014, o Misty vai ainda mais longe com concertos também na Figueira da Foz, 

Caldas da Rainha e com o regresso a Sintra.” 

Saber mais sobre o festival e preçários aqui 

http://www.leffest.com/pt/bilhetes
http://www.leffest.com/pt
http://ccolgacadaval.simply-webspace.com.pt/blog/2014/09/13/medos/
http://www.misty-fest.com/informacoes/
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A arte da caligrafia japonesa 

Até 28 de dezembro - Fundação Calouste Gulbenkian 

“(…)esta mostra introduz a complexidade da caligrafia japonesa, inacessível ao 

olhar de um leigo. Atraído pelo equilíbrio das linhas, das formas, das manchas, 

elegância misteriosa na sua construção formal, o visitante desta exposição terá 

acesso às razões profundas da continuidade de uma arte ancestral.”  

Custo: Entrada livre | Saber mais aqui 

CONCERTO 

Concerto Cantar Juntos - A PAR   

8 de novembro, às 16h - Auditório do Colégio São João de Brito, no Lumiar (Estrada 

da Torre nº 28)  

“O Projeto Musical Cantar Juntos promovido pela Associação A PAR apresenta mais um Concerto para 

Pais e Filhos inspirado nas Obras Musicais Cantar Juntos. Venha mergulhar num Universo Musical com 

raízes na tradição oral onde a palavra, o som e o gesto interagem, transportando cada um para um 

mundo mágico e surpreendente!”  

Custo: Adulto + bebé até 36 meses (ao colo) = 15€ | Público + de 36 meses (lugar individual) = 10€ | 

Saber mais aqui 

Entre Cores e Palavras –  exposição de ilustração de Danuta Wojciechowska 

Até 28 de fevereiro - Auditório Municipal Augusto Cabrita (Barreiro) 

“Nesta exposição, o público é convidado a iniciar este percurso com a entrada no mundo dos pequenos 

leitores, onde a ilustração é uma semente da palavra escrita. Seguidamente, percorre-se o universo 

literário de escritores cujos textos se fundem numa constelação de imagens que unem inteligência e 

sensibilidade.”  

Custo: Entrada livre | Saber mais aqui 

EXPOSIÇÃO 

http://www.gulbenkian.pt/Institucional/pt/Agenda/Exposicoes/Exposicao?a=4950
http://www.ccb.pt/sites/ccb/pt-PT/Programacao/Fabrica%20das%20Artes/Pages/festivalbigbang2014.aspx
http://www.a-par.pt/index_ltr.html
http://www.a-par.pt/index_ltr.html
http://www.cm-barreiro.pt/pt/conteudos/noticias+e+eventos/noticias/destaques/entre+cores+e+palavras.htm
https://www.facebook.com/cnpcjr/photos/a.227668340776595.1073741828.227654497444646/270533843156711/?type=1&theater
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ATUALIDADE 

  Relatório disponível aqui. 

http://www.unicef.pt/docs/pdf_publicacoes/Relatorio-Unicef.pdf

