
UMA EXPERIÊNCIA DE IMERSÃO

Durante uma semana, você vai vivenciar os bastidores de 
universidades e de escolas de Portugal e Espanha, interagindo com os 
seus alunos, professores e dirigentes. 

Terá conferências, partilhará experiências com o grupo e poderá 
apresentar o seu trabalho de intervenção ou de investigação. 

A formação e a re�exão são intensivas e acontecem o tempo todo: nas 
salas de aula, durante as caminhadas, nas visitas históricas e culturais. 
Além disso, terá an�triões altamente especializados em Educação 
Inclusiva e Inovação Pedagógica. 

Prepare-se para uma experiência de transformação! 

Con�ra o que dizem sobre nós na nossa página de Facebook: 
https://www.facebook.com/pg/Vindas.Internacional/reviews/ 

www.vindas.pt

SEMINÁRIO INTERNACIONAL

EDUCAÇÃO:
INOVAÇÃO E INCLUSÃO
12 a 19 de OUTUBRO de 2019

PORTUGAL



programa

1º DIA - SÁBADO | PORTO

   Manhã:
      • Chegada livre ao Hotel onde o grupo ficará hospedado (check-in liberado  
 à partir das 14h).
      • Almoço: livre.

   Tarde:
      • 14h: check-in no Hotel.

   INÍCIO DA PROGRAMAÇÃO.
      • Caminhada até a UNIVERSIDADE LUSÓFONA DO PORTO.
      • Reunião de abertura.
      • Conferências de abertura.
      • Caminhada para visita técnica e cultural à REGIÃO HISTÓRICA DA   
 RIBEIRA DO DOURO.

   Noite: jantar de abertura.

2º DIA - DOMINGO | PORTO

   Manhã:
      • livre.
      • Almoço.

   Tarde:
      • Caminhada para a visita técnica e cultural à REGIÃO HISTÓRICA DO   
 CENTRO DO PORTO.
      • Cruzeiro de barco (50 minutos).
      • Visita técnica a uma cave do vinho do Porto e prova de vinho.

   Noite: livre.

3º DIA - SEGUNDA-FEIRA | PORTO

   Manhã:
       • Visita técnica à ESCOLA DO CERCO, na cidade do Porto.
         » Visita técnica à escola.
         » Conferências sobre o sistema educativo português
 e a organização da escola.

      • Almoço.

   Tarde:
      • Continuação da visita e reunião com a liderança da escola.
      • Apresentação de trabalhos.
      • Avaliação intercalar do Seminário.

   Noite: livre – malas preparadas para a partida do hotel na manhã seguinte.

4º DIA - TERÇA-FEIRA | PORTO - SANTIAGO DE COMPOSTELA

   Manhã:
      • Check-out do hotel do Porto.
      • Viagem em ónibus privativo do Porto/Portugal até Santiago de
 Compostela/Espanha.

   Tarde:
      • Almoço.
      • UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
      » Conferências sobre o sistema educativo espanhol.
      » Apresentação de trabalhos.

www.vindas.ptO programa apresentado poderá sofrer alterações.



programa

   Noite:
      • Check-in no Hotel de Santiago de Compostela.
      • Jantar: livre.

5º DIA - QUARTA-FEIRA | SANTIAGO DE COMPOSTELA

   Manhã:
      • Viagem em ónibus privativo para a visita técnica à ESCOLA O CRUCE, ao  
 Norte da região da Coruña.
      » Conferências sobre a organização da escola.
      » Visita técnica e reunião com a liderança da escola.

   Tarde:
      • Retorno à cidade de Santiago de Comportela.
      • Almoço.
      • Visita técnica à região histórica e tempo livre para visita à Catedral de   
 Santiago de Compostela.

   Noite: livre – malas preparadas para a partida do hotel na manhã seguinte.

6º DIA - QUINTA-FEIRA | SANTIAGO DE COMPOSTELA - PORTO

   Manhã:
      • Check-out do hotel de Santiago de Compostela.
      • Viagem em ônibus privativo de Santiago de Compostela/Espanha até   
 Guimarães/Portugal.
      • Tempo livre para visita à cidade de Guimarães.
      • Continuação da viagem até São Tomé de Negrelos/Portugal.
      • Almoço.

   Tarde:
      • Visita técnica à ESCOLA DA PONTE, na cidade de Santo Tirso.
      » Visita técnica à escola.
      » Reunião com a liderança da escola.
      • Viagem em ônibus privativo de Santo Tirso até a cidade do Porto.
      • Check-in no Hotel da cidade do Porto.

   Noite: livre.

7º DIA - SEXTA-FEIRA | PORTO

   Manhã:
      • Caminhada até a UNIVERSIDADE LUSÓFONA DO PORTO.
      » Conferência de encerramento.
      » Síntese e avaliação final do seminário.

   Tarde:
      • Almoço de encerramento e entrega de certificados.

   Noite: livre.

8º DIA - SÁBADO | PORTO

   Manhã:
      • Acompanhamento no check-out do Hotel do Porto.

   ENCERRAMENTO DA PROGRAMAÇÃO
      Partida livre da cidade do Porto.

www.vindas.ptO programa apresentado poderá sofrer alterações.



inclui
• Certificado participação (35 horas) emitido pela Vindas Educação Internacion-
al, em parceria com a Universidade Lusófona do Porto, Portugal e com a 
Universidade de Santiago de Compostela, Espanha.
• Certificado de apresentação de trabalho emitido pelas mesmas entidades 
portuguesas e espanholas.
• Programa científico do seminário, com conferências, mesas-redondas e 
dinâmicas.
• Visitas técnicas e culturais acompanhadas.
• 8 dias de estadia (de sábado a sábado) em hotel 3 ou 2 estrelas, em 
apartamentos duplos ou triplos, incluindo café da manhã.
• 7 refeições, entre almoços e jantares.
• Bilhetes para visitas, segundo a programação.
• Viagens em ónibus privativo exclusivo para o grupo, segundo a programação.
• Seguro de responsabilidade civil.
• I.V.A. e demais impostos em território português.
• Visita à Catedral de Santiago de Compostela.
• Cruzeiro de barco pelo Rio Douro.
• Visita a uma cave e prova de Vinho do Porto.
• Acompanhamento de um dos membros da Comissão Organizadora do 
Seminário durante todas as atividades programadas.
• Assessoria para a preparação da viagem, antes do embarque.

não inclui
• Passagem aérea.
• Taxas de embarque.
• Transfer de e para o aeroporto da cidade do Porto – Portugal.
• Viagens e transferes não indicados como “incluídos” na programação.
• Almoços e jantares livres.
• Consumos de frigobar e outros consumos extra.
• Complemento para estadia em quarto individual.
• Seguro de viagem e saúde, obrigatório para a inscrição no seminário.
• Taxas de transferência bancária ou de pagamentos via Paypal.
• Taxas e demais impostos em território estrangeiro (não português).

valores

www.vindas.pt

Inscrição e garantia de vaga: 150,00Euros

Programa:
- até 29 de MARÇO de 2019: 1645,00Euros.
- após 29 de MARÇO DE 2019: 1795,00Euros.

PROMOÇÃO
consulte condições em www.vindas.pt/inovacao-e-inclusao

www.vindas.pt/inovacao-e-inclusao | vindas@vindas.pt


