
DATAS IMPORTANTES

Envio de resumos: até 30 de setembro

Comunicação da aceitação: até 15 outubro

Envio do texto final para as Atas: até 15 de 

janeiro de 2019

INSCRIÇÃO

Valor da inscrição (até 21 out | após 21 out):

Investigadores: 70€ | 90€

Profissionais: 50€ | 70€

Estudantes: 35€ | 45€

Participação no Jantar Congresso - 20€ por 

pessoa, sujeita a inscrição prévia

LOCAL:

Universidade de Aveiro

Departamento de Educação e Psicologia

Campus Universitário de Santiago

3810-193 AVEIRO

PORTUGAL

https://www.slbei.com

slbeiaveiro@gmail.com

O Seminário Luso-Brasileiro de Educação de 

Infância surge da necessidade de discussão 

sobre a formação docente, as culturas da 

infância e a participação das crianças (dos 0 

aos 6 anos de idade) nos diversos contextos e 

atividades que lhes dizem respeito.

A primeira edição teve lugar em Maceió, Brasil, 

em novembro de 2015, organizado pela 

Universidade Federal de Alagoas (UFAL) e a 

segunda em Braga, Portugal, em julho de 

organizado pela Universidade do Minho 

(UMinho). A terceira edição realizou-se 

novamente no Brasil, em julho de 2017 e o IV 

SLBEI – Seminário Luso-Brasileiro de 

Educação de Infância e I CLABIE - Congresso 

Luso-Afro-Brasileiro de Infâncias e Educação 

terá lugar em Aveiro, Portugal, em novembro 

2018, sob o tema "Educação, culturas e 

cidadania das crianças".

Numa perspetiva de internacionalização da 

formação e da pesquisa, o evento congrega 

investigadores/as, educadores/as, 

professores/as, formadores/as, estudantes e 

demais interessados/as nas pesquisas, nos 

debates e nas propostas relacionados com a 

Educação de Infância.

Pretende-se igualmente fomentar o 

intercâmbio de profissionais que atuam em 

diversos contextos de educação das crianças, 

almejando promover o bem-estar, a cidadania 

e as culturas da infância.

15, 16 e 17 novembro 2018

Universidade de Aveiro



PROGRAMA

Conferências

Mesas Redondas

Poster

Painéis de discussão 

Objetivo: criar ou estimular redes de partilha e 

cooperação entre as diversas comunidades 

científicas dos países participantes no 

congresso. Trata-se de sessões de partilha, 

reflexão e debate em torno de um tema, de um 

projeto, de um filme, de um texto ou de um 

autor, etc

Workshops

Objetivo: dinamizar oficinas sobre temas 

educativos, com uma forte componente prática.

Relatos de prática e de projetos

Objetivo: apresentar e discutir práticas e 

projetos de intervenção e formação em 

contextos educativos diversificados, de forma a 

fomentar o diálogo, partilha e discussão

Interface com 7 países

Angola

Brasil

Cabo Verde

Guiné Bissau

Moçambique

Portugal

São Tomé e Príncipe 

EIXOS TEMÁTICOS

1. Famílias e Comunidades na Educação das 

Crianças

2. Instituições, espaços, Tempos e Interações 

no Jardim-de-Infância/ Escola Infantil.

3. A Educação das Crianças nas Primeiras 

Idades 

4. Linguagens, Literacias e Saberes das 

Crianças

5. Culturas, Vizinhanças e Sociabilidades 

6. Políticas Públicas para a Infância

7. Migrações, Itinerâncias Inclusão/Exclusão 

8. Globalização, Agendas de Investigação e 

Formação de Profissionais 

ORGANIZAÇÃO

PARCERIAS


