
                                      

  

 

 

 

EDUCAÇÃO E SOCIEDADE 
 

28 a 31 de Maio de 2019 

Sede Nacional da Associação de Pedagogos de Cuba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inclui: 

 

- Transfer de chegada desde o aeroporto de Havana/Hotel em Havana 

- 4 noites de alojamento com pequeno almoço no hotel Kohly (3*) 

- Transfer desde hotel em Havana/ hotel em Varadero 

- 3 noites de alojamento no hotel Sol Sirenas Coral (4*), com Tudo Incluído 

- Assistência personalizada no hotel em Havana 

- Visto de entrada em Cuba  

- Seguro de viagem 
 

 

Não Inclui: 

- Passagem aérea 

- Qualquer serviço que não esteja devida e/ou pormenorizadamente detalhado e ou incluído 
neste programa. 

Inscrição no Evento: Delegados 90.00 CUC  

                                           Estudantes de cursos regulares e superior 60.00 CUC 

 

 

A Associação de Pedagogos de Cuba, Capítulo Cuba da Associação de Educadores da América 

Latina e das Caraíbas (AELAC), em conjunto com o Centro de Estudos da Juventude, a UNICEF, 

o Instituto Cubano de Investigação Cultural “Juan Marinello”, e a UCP “Enrique José Varona”, 

convocam para o Evento Internacional Educação e Sociedade que decorrerá em Havana, Cuba 

de 28 a 31 de maio de 2019 e que tem como objectivos: 

 Proporcionar um espaço para o debate acerca da contribuição para as transformações 

sociais das ciências nessas temáticas.  

 Sistematizar as referências teóricas e metodológicas para o estudo destes tópicos. 

 Estruturar links permanentes para troca de informações, encontros e trabalhos, 

relacionados aos diferentes temas do evento. 

Temas específicos:  

 Simpósio I. O jogo e a sua conceção em diferentes idades.  

 Simpósio II. Ensino da Língua e da Literatura. 

 Simpósio III. A Música Tradicional na Formação cultural do docente. 

 Simpósio IV. Novas tecnologias da informação e das comunicações, na formação do 

docente. 

 Agência de Viagens e Turismo 
RNAVT 8399 

Tel. +351  910 39 38 35 Contatos: 

 
 email: geral@planetaestavel.com      

 

 

Desde 570 euros por pessoa em quarto duplo standard 

 

Consulte-nos para tarifas aéreas mais convenientes nas datas indicadas 

mailto:geral@planetaestavel.pt

