
PROGRAMA DE ATIVIDADES



SETEMBRO A OUTUBRO



FORMAÇÃO
PEA-Perturbação do Espectro do Autismo e 
Gestão de comportamentos em crianças com 
perturbações do neurodesenvolvimento.

6 e 7 de setembro
09h00-13h00
Auditório da EB Manuel Ferreira Patrício

Destinatários: Pessoal não docente dos Agrupamentos de escolas de Évora
Organização: Câmara Municipal de Évora em parceria com a APPACDM 
Resumo: o Grupo de Trabalho para a Deficiência apresenta a oferta for-
mativa dirigida ao pessoal não docente, que direta ou indiretamente está 
em contacto e apoia crianças com necessidades educativas especiais. A 
dinamização desta ação caberá aos Técnicos dos CRI- Centros de Recur-
sos para a Inclusão das entidades.

FORMAÇÃO
Compreender a Perturbação
de Hiperatividade e Défice de Atenção

6 e 7 de setembro
14h00-17h00
Auditório da EB Manuel Ferreira Patrício

Destinatários: Pessoal não docente dos Agrupamentos de escolas de Évora
Organização: Câmara Municipal de Évora em parceria com a APCE
Resumo: o Grupo de Trabalho para a Deficiência apresenta a oferta for-
mativa dirigida ao pessoal não docente, que direta ou indiretamente está 
em contacto e apoia crianças com necessidades educativas especiais. A 
dinamização desta ação caberá aos Técnicos dos CRI- Centros de Recur-
sos para a Inclusão das entidades.

Évora,
uma Cidade Educadora

“De uma forma ou de outra, a cidade
apresenta elementos importantes para uma educação inte-
gral: é um sistema complexo e, ao mesmo tempo, um agente 
educativo permanente, plural e poliédrico, capaz de poten-
cializar os fatores educativos e de transformação social”

(Carta das Cidades Educadoras).

Usufrua destas atividades na nossa Cidade
e tenha um bom ano letivo!



Projeto InclusivTUR
Curso de formação online “Educação Inclusiva”

A definir
Online (E-learning)

Destinatários: Professores do ensino público
Organização: Accessible Portugal
Resumo: O curso de formação online “Educação Inclusiva” disponibiliza 
um módulo de sensibilização destinado aos professores, no qual se efe-
tua um enquadramento da acessibilidade e da inclusão.

Exposição sobre Erradicação da Violência
Contra as Mulheres e Violência Doméstica

9 a 13 de setembro 
A definir
Edifício Paços do Concelho

Destinatários: Comunidade em geral, Agrupamento de Escolas, Pessoal 
docente e não docente
Organização: Câmara Municipal de Évora, em parceria com a Polícia de 
Segurança Pública e o Comando Territorial de Estremoz.
Resumo: Tendo como enquadramento o Plano Municipal para a Igual-
dade de Género e Não Discriminação - Tecer Redes para a Igualdade, 
pretende-se promover e disseminar uma cultura de igualdade, não dis-
criminação e não-violência, nos diferentes contextos institucionais e so-
ciais da cidade, através da realização de um ciclo de atividades alusivas 
ao tema. Desta forma, esta iniciativa visa contribuir para a “construção” 
de momentos de reflexão e sensibilização.  A realização destes projetos 
pretende consciencializar e sensibilizar para a importância da perspetiva 
da igualdade de Género no território e a erradicação da violência em to-
das as suas formas. Esta exposição apresenta uma abordagem por parte 
de cidadãs comuns sobre a coragem que é necessária ter para denunciar 
e fazer cessar este tipo de violência, bem como sobre a forma como a 
abordagem da PSP, por intermédio dos Polícias de proximidade, faz dia-
riamente a diferença. A presente iniciativa estende-se a nível nacional e 
pretende abranger todos os distritos.

FORMAÇÃO 
Enquadramento legal
na proteção de crianças e jovens

5, 6, 7 e 8 de setembro
5, 6 e 7 de set. 09h00-17h00 | 8 set. 09h00-13h00
instalações do IEFP, em Évora

Destinatários: Pessoal não docente dos Agrupamentos de escolas de Évora
Organização: Câmara Municipal de Évora em parceria com o IEFP
Resumo: A ação promovida pela CPCJ de Évora trata-se de uma UFCD de 
25h com referencial do IEFP(*).
O objetivo é sensibilizar os elementos operacionais das equipas escolares 
para os sinais de perigo em crianças e jovens e para a importância da sua 
atuação no sistema nacional de proteção de crianças e jovens em perigo.

Pack Ensino – Projeto InclusivTUR

7 de setembro (entrega)
O Agrupamento decidirá as datas e utilização
do Pack Ensino durante o ano letivo
Palácio de D. Manuel

Destinatários: Três ciclos do ensino básico do ensino público
Organização: CIMAC, Câmara Municipal de Évora e Accessible Portugal
Resumo: O Pack Ensino é uma das atividades do projeto InclusivTUR. O 
Pack Ensino tem várias valências para ajudar a formar “Guardiões da In-
clusão”: um jogo de tabuleiro com várias atividades e uma Web APP com 
perguntas e respostas sobre a deficiência e acessibilidade.
Os seus objetivos são os seguintes:
Sensibilizar crianças e jovens para o tema da diversidade, da deficiên-
cia e da  inclusão; Desmistificar preconceitos e estereótipos sobre as 
pessoas com deficiência ou algum tipo de característica diferenciado-
ra; Formar crianças e jovens para serem “Guardiões da Inclusão”, não só 
na escola, como em casa e na sociedade, em geral; Disponibilizar fer-
ramentas para os professores abordarem este tema de forma natural e 
divertida!



20 Séculos de História

22 de setembro
18h00
Palácio de D. Manuel - Centro Interpretativo da Cidade de Évora

Destinatários: Pessoal docente
Organização: Câmara Municipal de Évora
Resumo: Visita guiada ao Centro Interpretativo da Cidade de Évora, se-
guida de uma breve apresentação do Plano de Ação Educativa do Palácio 
de D. Manuel/ Centro Interpretativo da Cidade de Évora.
Observações: limite – 25 participantes. Mediante inscrição prévia por 
email servicoeducativo.cide@cm-evora.pt

Feira de saberes e Fazeres

27 de setembro  
10h00h-17h00
Praça do Sertório

Destinatários: organizações da área da terceira idade e população desta 
faixa etária, assim como as escolas do 1º ciclo do Ensino Básico, Jardins 
de Infância e público em geral.
Organização: A Câmara Municipal de Évora e a Unidade de Rede de Enve-
lhecimento Positivo/Conselho Local de Ação Social de Évora
Resumo: De cores, sons, cheiros, saberes, fazeres, partilhas e afetos 
se constrói a iniciativa que procura mostrar, dar visibilidade aos traba-
lhos desenvolvidos pelos idosos nas instituições onde se encontram 
inseridos e, ao mesmo tempo, reconhecer e valorizar o saber e a expe-
riência de que são detentores. Através do convívio intergeracional que 
se pretende proporcionar, a proximidade relacional entre gerações abre 
a oportunidade à troca de saberes e fazeres do passado e do presente, 
memórias que se procuram eternizar.
Observações: Participação das crianças e alunos dos jardins-de-infân-
cia e do 1.º ciclo do ensino básico, mediante inscrição, em data a definir.

Momento cultural para pessoal não docente 

12 de setembro
15h00 (duração entre 1h a 1h30m)
Teatro Garcia de Resende

Destinatários: Pessoal não docente em funções nos Agrupamentos de 
Escolas do concelho
Organização: Câmara Municipal de Évora em parceria com CENDREV e 
Direções dos Agrupamentos de Escolas do concelho - Manuel Ferreira 
Patrício, Gabriel Pereira, Severim de Faria e André de Gouveia.
Resumo: Momento de (re)encontro do pessoal não docente em funções 
nos estabelecimentos de educação e ensino da rede pública do conce-
lho com: Receção de boas vindas; Atuação do humorista, Jorge Serafim; 
Momento musical
Observações: Inscrições até dia 7 de setembro de 2022 para cme.deis@
cm-evora.pt

Inauguração - Requalificação do espaço
exterior e zona de recreio da
escola básica de S. Mamede

15 de setembro
11h00
Escola Básica de S. Mamede

Destinatários: comunidade educativa; famílias
Organização: Câmara Municipal de Évora
Resumo: Como resultado de um significativo investimento da Câmara 
Municipal de Évora,  foi possível requalificar este estabelecimento de en-
sino que, neste novo ano letivo, abre as suas portas à comunidade com 
melhores condições para alunos, docentes e não docentes. Esta inaugu-
ração visa apresentar à comunidade educativa o resultado das diversas 
obras de requalificação do recreio exterior: criação de recreio coberto; 
novas instalações sanitárias; criação de sala para auxiliares com copa e 
maior acessibilidade. 



Workshop de anilhagem científica
de aves - Observatório do Divor

8 de outubro
08h30-12h00
Observatórios de aves – Antiga Central Elevatória da Água – Al-
bufeira do Divor
(38°41’32.3”N 7°55’47.9”W https://goo.gl/maps/fPZKRk5dwbvi7R7s5)

Destinatários: Público em geral
Organização: Câmara Municipal de Évora e Universidade de Évora, MED - La-
boratório de Ornitologia
Resumo: Neste que é o Dia das Aves Migradoras, vamos celebrar o nosso pa-
trimónio natural e cultural através de um workshop de anilhagem científica de 
aves que dá a conhecer os observatórios de aves da Albufeira do Divor, recen-
temente instalados no âmbito do Programa INTERREG V-A Espanha-Portugal 
(POCTEP) 2014-2020, o qual visa a cooperação no espaço transfronteiriço de 
Espanha e Portugal - projeto “Territorio EUROBIRD”. Devido à riqueza natural 
do local escolhido, é possível observar uma grande diversidade de aves do 
montado e aquáticas. Os observatórios de aves estão instalados na Antiga 
Central Elevatória de Água, junto à Albufeira do Divor.
Observações: Por motivos organizacionais, é necessária inscrição prévia 
através do e-mail cme.deis@cm-evora.pt. Os participantes no workshop se-
rão organizados em grupos de 15 pessoas no máximo em simultâneo. 

Noite Europeia dos Investigadores 

30 de setembro
17h00-24h00
Praça do Giraldo e outros locais (ver programa próprio)

Destinatários: Público em geral
Organização: Universidade de Évora
Parceiros: Câmara Municipal de Évora e Fundação Eugénio de Almeida.
Resumo: A organização da Noite Europeia de Investigadores (NEI) é financiada 
pela Comissão Europeia através do programa H2020 | Marie Skłodowska-Curie 
Actions, no âmbito do projeto SCIEVER - Science for Everyone - Sustainability 
and Inclusion. Para além de Évora, integrarão esta iniciativa as cidades de Lis-
boa, Braga e Coimbra. O projeto SCIEVER será responsável pela organização 
da NEI de 2022 e 2023, assim como por um conjunto de atividades entre as 
duas NEIs. À semelhança dos anos anteriores, a Praça do Giraldo será o “co-
ração” da NEI, com o objetivo de aproximar os investigadores do público em 
geral, divulgar a ciência e o que fazem os cientistas.
Observações: Não há necessidade de inscrição prévia. Poderá consultar mais 
informações e o respetivo programa em https://noitedosinvestigadores.org/  
e https://www.facebook.com/noitedosinvestigadorespt 



Espetáculo BATUPÉ – Baile para crianças
com Meraki World Music e Mariana Correia

15 outubro 
11h30 (sujeito a alteração, conforme a duração do Peddy paper  
“De (bin)óculos na mata”)
Jardim Público de Évora - Coreto

Destinatários: Famílias
Organização: Câmara Municipal de Évora – Projeto Artes à Escola
Resumo: Neste espetáculo, faremos uma viagem pelas raízes, vivências, 
música e danças tradicionais do nosso país, pautada pela diversidade e 
partilha transversal da Cultura. Meraki é uma palavra de origem grega 
que traduzida para português significa: fazer algo com alma, criativida-
de ou amor. Colocar parte de si em algo que está a fazer. Este nome é o 
reflexo da dinâmica que temos dentro e enquanto grupo de amigos que 
adora fazer o que faz. As raízes musicais e culturais entre povos, estão 
mais interligadas do que normalmente se pensa. Procurar a unidade do 
Ser, relacionando-a com a Arte e as raízes da Cultura é o objetivo de Me-
raki. Vem dançar e cantar ao som de Meraki, num Baile orientado pela 
Mariana Correia.
Direção e criação: Meraki World Music Interpretação: Meraki World 
Music & Mariana Correia Música: Vários autores do Cancioneiro Popular 
Português Duração: 40 min 

A Arte na Inclusão Social
A atividade será composta pela exibição de um filme documentário “So Far 
So Near” e por um workshop sobre a Arte na Inclusão Social. O workshop é 
dinamizado por Luís Miguel Rodrigues, Coordenador e autor do Projeto So Far 
So Near – Inclusive Arts.
 

12 outubro
15h00–18h00
Palácio D. Manuel

Destinatários: Pais, Educadores, Professores, Animadores, Psicólogos e 
todos os interessados.
Organização: Câmara Municipal de Évora 
Resumo: “So Far So Near” é um filme baseado no projeto do Programa 
Erasmus +, e tem como objetivo promover a inclusão social através 
de atividades artísticas na formação de profissionais e na construção 
de uma peça de teatro inclusiva inspirada em “Aventuras de João Sem 
Medo”, de José Gomes Ferreira. Esta peça conta com a participação de 
pessoas com necessidades especiais de quatro países diferentes: Por-
tugal, Hungria, Finlândia e Turquia.
Num olhar intimista e subjetivo, o realizador convida-nos a entrar na 
peça e a sentir o ambiente que aí se viveu até ao momento em que tudo é 
inesperadamente interrompido pela situação pandémica.

Peddy paper “De (bin)óculos na mata”

15 de outubro
09h00-12h00
Mata do Jardim Público de Évora

Destinatários: Famílias (dos 3 aos mais de 100 anos)
Organização: Câmara Municipal de Évora 
Resumo: Este peddy paper destina-se a possibilitar momentos de con-
vívio e de aprendizagem em família. Começaremos com um reforço de 
energia matinal para depois avançarmos para os vários desafios que nos 
permitirão saber mais sobre o nosso património, a avifauna e a flora des-
te espaço tão especial, de forma muito divertida. Apareça e leve uma boa 
recordação desta manhã!



Dia Mundial da Alimentação 

outubro
Escolas, praças e jardins da cidade.

Destinatários: Todos os níveis de educação e ensino e população em geral.
Organização: Câmara Municipal de Évora 
Resumo: O Dia Mundial da Alimentação (16 de outubro)  visa promover a 
saúde através duma alimentação saudável e sustentável e baseada no 
conceito da Dieta Mediterrânica.

Pic – Nic no Parque

16 de outubro
15h00
Parque Infantil Almeida Margiochi, junto à Ludoteca

Destinatários: famílias e comunidade em geral
Organização: Câmara Municipal de Évora
Resumo: A atividade “Pic nic no Parque” visa promover a Educação Ali-
mentar num ambiente de descontração. Esta atividade envolve dois 
momentos: um primeiro de dinâmica de uma história subordinada à te-
mática da alimentação e um segundo, com uma dinâmica mais prática, 
em que os participantes serão convidados a dinamizar um momento de 
culinária, através da preparação de  uma espetada de frutas.

Inauguração do moinho do Alto de S. Bento

16 de outubro
10h30
Núcleo Museológico do Alto de S. Bento

Destinatários: Público em geral
Organização: Câmara Municipal de Évora
Parceiros: Cantares d’Évora
Observações: Não há necessidade de inscrição prévia. As visitas ao moi-
nho de vento serão organizadas no momento, em pequenos grupos (*).

17 de outubro
16:00h
Núcleo Museológico do Alto de S. Bento

Destinatários: Docentes do 1º ciclo do Ensino Básico
Organização: Câmara Municipal de Évora
Observações: Mediante inscrição prévia até 12 de outubro, através do 
email cme.deis@cm-evora.pt (*)

(*) Resumo: Vamos assinalar a recuperação de mais um dos cinco moi-
nhos de vento do núcleo molinológico do Alto de São Bento, desta vez 
para a sua função tradicional da moagem de cereal. Os moinhos do Alto 
de São Bento integram atualmente o Núcleo Museológico do Alto de São 
Bento, recurso educativo Municipal criado em 2001, onde se desenvol-
vem atividades nas áreas das ciências naturais e ambiente, cidadania, 
história e património. Vamos poder visitar o moinho de vento, vê-lo a fun-
cionar e usufruir de alguns momentos de animação.



Reunião do grupo temático
Projeto Educativo Local 

20 de outubro
10h00-16h00
Palácio de D. Manuel e Núcleo Museológico do Alto de S. Bento.

Destinatários: Técnicos e dirigentes dos municípios que integram o grupo te-
mático da Rede Territorial das Cidades Educadora “Projeto Educativo Local” 
Organização: Câmara Municipal de Évora 
Resumo: Trata-se de uma reunião de trabalho com uma ordem própria e que 
incluirá a partilha de práticas educadoras em Évora.

Semana da Igualdade

17 a 31 de outubro
A definir 
Equipamentos com resposta de Pré-Escolar da Rede Pública

Destinatários: Todos os alunos de Pré-Escolar 
Organização: Câmara Municipal de Évora
Resumo: Tendo como enquadramento o Plano Municipal para a Igual-
dade de Género e Não Discriminação - Tecer Redes para a Igualdade, 
em que pretende promover e disseminar uma cultura de igualdade, não 
discriminação e não violência, nos diferentes contextos institucionais e 
sociais da cidade, através da realização de um ciclo de atividades alusi-
vas ao tema, pretende-se com estas iniciativas construir momentos de 
reflexão e sensibilização.  Desta forma, serão oferecidos aos 14 equipa-
mentos com resposta de Pré-Escolar (rede pública) o livro “Memórias do 
Coração”, um livro de inclusão social onde retrata a história da doença de 
Alzheimer, com o propósito de elucidar as crianças para as questões das 
diferenças e a sua aceitação. O livro vai ser apresentado em contexto de 
sala de aula com dinâmica de grupo.

Cozinhar com Palavras

17 e 18 de outubro
9h30–12h30
Estabelecimentos de Educação e Ensino

Destinatários: alunos do pré-escolar e 1º CEB dos EEE`s
Organização: Câmara Municipal de Évora
Resumo: A atividade “Cozinhar com palavras” consiste na promoção da Edu-
cação Alimentar em ambiente escolar. Esta atividade é constituída por duas 
partes: uma primeira parte com a dinâmica de uma história com o tema sobre 
a alimentação, complementada por jogos de palavras, adivinhas, conceitos 
adquiridos, sendo esta dinâmica adaptada à faixa etária participante. A outra 
parte contará com a parceria da cantina escolar/refeitório, onde é promovido 
um momento de culinária: as crianças ajudam a confecionar uma sopa ou sa-
lada de frutas. 

Ação de sensibilização para o Desperdício

última semana de setembro a 16 de outubro
não aplicável
Agrupamentos de escolas de Évora

Destinatários: alunos do pré-escolar e 1º CEB e respetivas famílias, docentes 
e pessoal não docente.
Organização: Câmara Municipal de Évora e Unidos Contra o Desperdício
Resumo: O movimento Unidos Contra o Desperdício produzirá e disponibiliza-
rá nos estabelecimentos de educação e ensino um vídeo e folheto para explo-
ração da temática.



Brincar na Cidade
Ideias para melhorar os recreios e outros espaços urbanos (labora-
tório de experimentação de futuros urbanos - processo participati-
vo do Plano de Urbanização da cidade de Évora)

Assim como tu vais propor a melhorar, o Plano de Urbanização vai 
fazer o mesmo para a Cidade. 

outubro a dezembro
A definir posteriormente
prevista a realização em 3 escolas (a definir posteriormente)

Destinatários: crianças do pré-escolar e alunos do 1º e 2º Ciclos do En-
sino Básico
Organização: Câmara Municipal de Évora/Universidade de Aveiro - L3P
Resumo: Ação participativa destinada a crianças do pré-escolar e alunos 
do 1º e 2º Ciclos do Ensino Básico. Serão concretizadas iniciativas piloto 
em três escolas. Através do diálogo em grupo, as crianças serão convida-
das a identificar problemas e necessidades dos seus espaços de recreio 
ou da envolvente próxima das escolas.
A partir deste diagnóstico colaborativo, as crianças produzirão uma 
“chuva de ideias” para a melhoria dos seus lugares de eleição.
Na fase seguinte, as crianças e demais comunidade educativa serão de-
safiadas a programar e concretizar ações experimentais - de modo expe-
dito e com baixo custo - para testar algumas das
propostas apuradas. No final, os materiais
produzidos pelas crianças - desenhos,
maquetes, textos, vídeos - e o
resultado das ações experimentais
serão divulgados junto da comunidade.

EXPOSIÇÃO

LU.GAR. CONTADO
Tradição Oral, um Património Vivo

30 de setembro a 30 de novembro
9:00 - 12:30 | 14:00 - 17:30 (Todos os dias úteis)
Convento dos Remédios - Av. de S. Sebastião Évora

Destinatários: Para todas as idades
Organização: Memória Imaterial Cooperativa Cultural, com o apoio da 
Câmara Municipal de Évora – Centro de recursos do património cultural 
imaterial do concelho de Évora
Resumo: Exposição Audiovisual Itinerante de divulgação do Conto Tradi-
cional com a presença de contadores: Cristina Taquelim, António Fonti-
nha e Ana Cristina Paiva, entre muitos outros e os da casa.
Observações: As entradas são livres.
Poderá obter mais informações através do contacto telefónico 266 777 100, 
por email centrorecursospci@cm-evora.pt
ou consultando o site: lugar/memoriamedia.net



Inauguração da Exposição 
Terra Queimada – instalação participativa e evolutiva 
Do Escultor Gabriel Seixas com a participação de 5 turmas
do 1º Ciclo do Concelho de Évora

Inauguração com data a definir (prevista em outubro)
Praça de Sertório (a confirmar)

Destinatários: 1º Ciclo – 5 turmas dos 4 Agrupamentos
Organização: Câmara Municipal de Évora – Projeto Artes à Escola em parceria 
com: PEEA | Programa de Educação Estética e Artística 
Resumo: TERRA QUEIMADA é uma instalação participativa e evolutiva, mate-
rializada pelo escultor Gabriel Seixas com a participação de 103 alunos de tur-
mas do 1º ciclo dos 4 Agrupamentos de escola do concelho de Évora. Esta obra 
pretende fazer uma reflexão sobre as alterações climáticas e a urgência de re-
verter estas catástrofes, infligidas ao planeta azul, dando assim esperança às 
gerações futuras. Os alunos acompanharam a evolução da instalação, através 
dos vários contactos presenciais com o artista na sala de aula e numa visita ao 
seu atelier Parque de Esculturas Terra e Sol em S. Miguel de Machede. A ins-
talação é composta por 3 esculturas (troncos de árvores) em mármore branco 
e cinza da região de Évora. Cada aluno que participa tem uma representação 
gráfica que é parte integrante da obra, (copas das árvores), com imagens im-
pressas em vinil, resultado das impressões dos desenhos.
Observação: Participarão nesta inauguração os alunos envolvidos, as suas fa-
mílias e representantes dos Agrupamentos de escolas, bem como a Embaixa-
dora do Programa de Educação Estética e Artística, a Prof.ª Patrícia Antunes.

ESERO Portugal - Divulgação dos projetos
e recursos educativos

A combinar
Évora – localização a combinar

Destinários: Professores do pré-escolar, ensino básico e ensino secundário
Organização: Ciência Viva/ESERO Portugal
Resumo: ESERO (European Space Education Resource Office) é um pro-
grama educativo da Agência Espacial Europeia (ESA) que usa o Espaço 
como contexto inspirador para a aprendizagem das ciências, tecnologias 
e matemática, como forma de promover o interesse dos alunos nestas 
disciplinas nos níveis básico e secundário e incentivar carreiras científi-
cas e de engenharia. Em Portugal, este projeto resultou de uma parceria 
com a Ciência Viva, com sede no Pavilhão do Conhecimento - Ciência 
Viva, em Lisboa e a ESA. Na sessão de divulgação, serão abordadas as 
várias opções que temos à disposição dos professores e dos alunos, quer 
sejam as rúbricas o Espaço vai à escola ou a Conferência anual de Pro-
fessores Espaciais, quer sejam os concursos nacionais e internacionais 
como o CanSat Portugal e o CanSat Junior, o AstroPi, os Detectives do 
Clima entre tantos outros. Todas as nossas ações são gratuitas para os 
professores e alunos. Também as nossas formações quer as ações de 
curta duração quer as de longa duração (25 horas) são certificadas pelo 
Centro de Formação do Ciência Viva.
Observação: Todas as informações relativas a este projeto podem ser 
consultados em www.esero.pt
O ESERO Portugal deslocar-se-á desde
que haja mais de 10 docentes
interessados na divulgação das
suas atividades.
Por favor, contactar
eseroportugal@cienciaviva.pt. 



Para mais informações:
Divisão de Educação e Intervenção Social
mail: cme.deis@cm-evora.pt
tel: 266 777 000




