
descobre estas e
outras imagens... 

exposições

A Paisagem da Minha Escola
Inauguração: 3 de Junho | 10h
Local: Galeria do Agrupamento de Escolas do
            Miradouro de Alfazina

Voar como um Pássaro
(História da Aviação)
Inauguração: 4 de Junho | 10h
Local: Biblioteca  Municipal Maria Lamas

Eu / Tu Felizmente Diferentes
(Manifestação Graffiti em Cartão)
Inauguração: 5 de Junho | 10h
Local: Biblioteca da Faculdade de Ciências e
            Tecnologia, UNL

98 - O Mundo em Almada
(Homenagem às Diversas Nacionalidades que 
Vivem no Concelho)
Inauguração: 6 de Junho | 10h
Local: Almada Mundo Associação Internacional

Convidamos a descobrir Almada, cidade educadora. 
Convidamos a explorar olhares, sentidos, abordagens, 
através de  processos educativos e pedagógicos, culturais 
e sociais, em colaboração e construção de  aprendizagens 
ao longo da vida. 

Caminhantes ousados traçam caminhos, partem ao 
encontro de Si, de Gentes, Lugares, Comunidades. 
Aprendentes confiantes partilham valores de cidadania e 
participação, de diálogo intercultural e intergeracional, de 
vida. Acrescentam valências ao Futuro. 

Os Tesouros a procurar,  por orientação dos alunos do AE 
Miradouro de Alfazina, com referência no Mapa da 
Cidade, desafiam, simbolicamente, a curiosidade de 
Todos, o desejo de  conhecimento e de aprendizagem, 
a vontade de empreender, conhecer. O tesouro a 
descobrir, no espaço público da educação, permanece, 
no coração da escola e da comunidade, à mercê de 
quem ouse pensar, sentir, criar, inovar, fazer acontecer 
Educação. 

As exposições patentes nas imagens a descobrir
permitem:

. Aprender para a vida;

. Sensibilizar a comunidade educativa a 
  VER/ VIVER;
. Promover o diálogo entre Arte, História, 
  Comunicação;
. Desenvolver o Respeito e a Inclusão fazendo
  (p) arte;
. Valorizar a diversidade linguística e cultural;



A Paisagem da Minha Escola
Galeria do Miradouro
Agrupamento de Escolas do Miradouro de Alfazina

Voar como um pássaro (historia da aviação)
Biblioteca Municipal Maria Lamas

Eu / tu felizmente diferentes (Manifestação Graffiti em Cartão)
Biblioteca da Faculdade de Ciências e Tecnologia
Universidade Nova de Lisboa

98 - O Mundo em Almada
(homenagem às diversas nacionalidades que vivem em Almada)
Almada Mundo Associação Internacional


