
26 DE SETEMBRO | VISITA CULTURAL
ENCONTRO DE PROFESSORES DAS AEC E DE VOLUNTÁRIOS
DO PROJETO ALMOÇOS DE MIÚDOS COM GRAÚDOS
9H00-18H00 | ELVAS E ADEGA JP RAMOS 

Destinatários: pessoal docente afeto às AEC e voluntários do Projeto Almoço 
de Miúdos com  Graúdos | Org.: CME | Parceiros: Câmara Municipal de Elvas e 
Adega JP Ramos em Estremoz | Obs.: Participação limitada a 51 participantes 
e sujeita a inscrição por e-mail: cme.deis@cm-evora.pt

Sinopse: Visita a Elvas, classificada Património da Humanidade, com o objetivo 
de dar a conhecer os locais de interesse cultural, seguindo-se uma vista à 
Adega JP Ramos, em Estremoz. Pretende-se assim proporcionar aos interve-
nientes momentos de convívio.

7 DE OUTUBRO | APRESENTAÇÃO DE LIVRO
AS PEDRAS E AS PALAVRAS DE A. M. GALOPIM DE CARVALHO
18H00 | PALÁCIO DE D. MANUEL - SALA DE CONFERÊNCIAS

Destinatários: comunidade em geral | Org.: CME e Livraria Dom PEPE | Par-
ceiros: Agrupamento de Escolas nº 4 de Évora | Obs.: participação mediante 
inscrição através do e-mail cme.deis@cm-evora.pt

Sinopse: Apresentação do último livro do Prof. Dr. Galopim de Carvalho - As 
pedras e as palavras, editado pela Âncora Editora em 2015. Esta obra aborda 
temas de geologia, astronomia e sistema solar comparando a idade geológica 
com a idade da vida e do ser humano. O ponto de partida são «sempre as 
pedras» que para o autor são «preciosas, comuns, pobres, descartáveis, como 
as pessoas no Alentejo de antigamente e no Portugal em crise de hoje».

A DEFINIR | EDUCAÇÃO
ÉVORATECH - INCUBADORA DE BASE TECNOLÓGICA DE ÉVORA                                                                      
10H00 | ÉVORATECH - RUA CIRCULAR INTERMÉDIA DO PITE

Destinatários: alunos do ensino básico | Org.: CME e ADRAL | Obs.: partici-
pação limitada a uma turma e sujeita a inscrição através do e-mail cme.deis@
cm-evora.pt até ao dia 24 de setembro. | Poderão ser agendadas mais ações 
conforme a disponibilidade e o número de turmas propostas.

Sinopse: Esta visita guiada ao espaço, seguida de um workshop/mostra no FA-
BLAB (Centro de Prototipagem Rápida ÉvoraTech), tem como objetivo sensi-
bilizar os mais jovens para as ciências e as novas tecnologias, bem como abrir 
horizontes para que professores e alunos possam partilhar ideias/experiências 
nesta área.



PROGRAMA DE INÍCIO DO ANO LETIVO 2015/16

O Programa de Início do Ano Letivo permite à comunidade 
educativa (às famílias, ao pessoal docente e ao pessoal não 
docente) assinalar o início do ano letivo e de novas apren-
dizagens, através da participação em atividades educativas e 
culturais diversificadas que pretendem fortalecer a relação es-
cola - meio e que potenciam o conhecimento, a formação e 
o convívio. 

7 DE SETEMBRO | VISITA AO PATRIMÓNIO
10H30 | FUNDAÇÃO EUGÉNIO DE ALMEIDA

Destinatários: pessoal não docente
Org.: CME e Fundação Eugénio de Almeida
Obs.: Visita limitada a 25 participantes e sujeita a inscrição por e-mail: cme.
deis@cm-evora.pt 

Sinopse: O objetivo desta ação é proporcionar ao pessoal não docente dos 
estabelecimentos de educação e ensino uma manhã cultural e de convívio.

8 E 9 DE SETEMBRO | FORMAÇÃO
DEFICIÊNCIA MOTORA E PERTURBAÇÕES DE ESPECTRO DO AUTISMO
09H30-12H30 | 14H00-17H30 | ESCOLA MANUEL FERREIRA PATRÍCIO

Destinatários: pessoal não docente
Org.: CME, APPACDM e APCE | Obs.: formação limitada a 20 participantes e 
sujeita a inscrição por e-mail: cme.deis@cm-evora.pt

Sinopse: Tendo em conta as necessidades referenciadas aquando da parti-
cipação preventiva para elaboração da Carta Educativa no painel temático 
- “Necessidades Educativas Especiais”, realizar-se-ão duas ações de formação 
direcionadas para o Autismo e para as Deficiências Motoras, com a colabo-
ração de técnicos especializados nas respetivas áreas, por forma a minimizar 
alguns constrangimentos existentes.  

9 DE SETEMBRO | EDUCAÇÃO
ÉVORATECH - INCUBADORA DE BASE TECNOLÓGICA DE ÉVORA                                                                      
10H00 | ÉVORATECH - RUA CIRCULAR INTERMÉDIA DO PITE

Destinatários: diretores dos Agrupamentos de Escolas de Évora, coordenado-
res dos Cursos Profissionais, coordenadores de Projetos Educativos, docentes
Org.: CME e ADRAL | Obs.: participação limitada a 15 participantes e sujeita a 
inscrição por e-mail: cme.deis@cm-evora.pt 

Sinopse: Visita guiada às instalações, que permitirá conhecer as valências des-
ta infraestrutura existente no Município de Évora e também estimular as capa-
cidades criativas e empreendedoras dos participantes.

11 DE SETEMBRO | EXPOSIÇÃO
O PAÇO E A CIDADE - CINCO SÉCULOS, UMA MEMÓRIA
10H00 | PALÁCIO DE D. MANUEL - EXPOSIÇÃO NO R/CH

Destinatários: pessoal docente do 1º ciclo do EB, das bibliotecas escolares e 
da área da História.
Org.: CME | Obs.: atividade limitada a 30 participantes e sujeita a inscrição por 
e-mail: cme.deis@cm-evora.pt, até ao dia 8 de setembro.

Sinopse: Esta exposição fotográfica e documental pretende mostrar uma re-
trospetiva do que foi o Paço Real e a sua envolvente urbana. Neste âmbito, 
poderá ser um suporte didático que os docentes poderão rentabilizar com os 
seus alunos, proporcionando-lhes visitas e/ou workshops alusivos. 

14 DE SETEMBRO | VISITA AOS LABORATÓRIOS 
HÉRCULES
10H00 | UNIVERSIDADE DE ÉVORA
             LABORATÓRIOS DO CENTRO DE INVESTIGAÇÃO HÉRCULES

Destinatários: pessoal docente 
Org.: CME e UE | Obs.: atividade limitada a 45 participantes e sujeita a inscri-
ção por e-mail: cme.deis@cm-evora.pt, até ao dia 10 de setembro.

Sinopse: Visita guiada aos laboratórios do Centro de Investigação Hércules 
da Universidade de Évora, para dar a conhecer aos docentes dos estabeleci-
mentos de educação e ensino do concelho este recurso pedagógico, com o 
objetivo de potenciar futuros projetos em conjunto.

15 DE SETEMBRO | EDUCAÇÃO
APRESENTAÇÃO DO PROJETO VOAR NOS LIVROS
10H00 | BIBLIOTECA PÚBLICA DE ÉVORA

Destinatários: educadores de infância, docentes do 1º ciclo do EB, docentes 
das bibliotecas escolares e pais.
Org.: CME e Biblioteca Pública de Évora | Obs.: Participação mediante inscri-
ção por e-mail: cme.deis@cm-evora.pt, até ao dia 8 de setembro.

Sinopse: Esta iniciativa pretende apresentar o projeto “Voar nos Livros”, proje-
to que visa promover o livro e a leitura e a formação de cidadãos informados, 
competentes, ativos e criativos.

25 PARA 26 DE SETEMBRO | CONVÍVIO ENTRE 
PAIS E FILHOS
UMA NOITE NO CONVENTO
A PARTIR DAS 19 HORAS | CONVENTO DOS REMÉDIOS

Destinatários: famílias
Org.: CME | Parceiros: DEGESTE; Confraria da Moenga | Obs.: participação 
limitada a crianças dos 7 aos 10 anos acompanhadas do pai ou da mãe, no 
máximo de 30 pessoas e sujeita a inscrição por e-mail: cme.deis@cm-evora.pt, 
até ao dia 11 de setembro.

Sinopse: Esta iniciativa permite às crianças e famílias conhecerem mais sobre 
a história local.


