
 

 

Verão na ULisboa – Horário 1ª Semana (3 a 7 de julho) 

ESCOLA: Instituto de Ciências Sociais da ULisboa 

Dias Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 
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9.00-9.30 Receção na Reitoria  Receção Receção Receção Receção 

9.30-12.30 
Atividades 

Boas-vindas 
Apresentação e visita guiada 

ao ICS e campus da ULisboa 

 Estereótipos de Género 
Susana Atalaia 

Oficina: juventudes e redes 
sociais digitais 

Rafael Barreiro e Vítor 
Ferreira 

Analyse This: Como Ler e 
Estudar Cinema 

Mariana Liz 

A escravatura em 
Portugal, entre história e 

memória  

Ângela Barreto Xavier e 
Ricardo Roque 10.30-10.45 

Intervalo 

10.45–12.30 

Almoço  

13.30-16.45 
Atividades 

Visita ao Palácio de São 

Bento e Simulação de um 
debate parlamentar 

Sofia Serra da Silva e 
Susana Nina 

Estereótipos de Género  
Susana Atalaia 

«On Your Shoes» - Exercícios 
para se pensar em 

Antropologia 
 Joana Feio 

Psicologia: Oficina sobre 
Inteligência Emocional 

Nádia Pereira 
Síntese da semana 

16.45-17.00 
Lanche 

 
16h00 - Atividade no 

Estádio Universitário + 
Jantar 

Lanche 

17.00-17.30 
 
 

Encerramento e entrega 
de diplomas 

21.00   



 

 

Atividade: Visita ao Palácio de São Bento e Simulação de um debate parlamentar 

1)Visita guiada ao Palácio de S. Bento, centrada na história do Palácio de S. Bento, 

nos aspetos mais emblemáticos dos vários espaços e na atividade e competências 

do Parlamento; 

2) Após a visita, os alunos serão repartidos pelos grupos políticos com 

representação no parlamento e tornam-se Deputados da Assembleia da República e 

aprendem a debater e a negociar, entre si, para construir o futuro que desejam 

para Portugal. Os “deputados” devem trabalhar em conjunto e tomar decisões 

difíceis, dado que irão abordam problemas como a escassez de água, a dívida 

pública, a integração de Portugal na União Europeia entre outros temas chaves. O 

jogo de simulação pretende mostrar a forma como a legislação portuguesa e a 

toma de decisão política é feita em Portugal. 

Objetivos das atividades: 

 Educar para a cidadania, estimulando o gosto pela participação cívica e 

política;  

 Dar a conhecer a Assembleia da República, a história do Palácio de S. Bento, 

o significado do mandato parlamentar, as regras do debate parlamentar e o 

processo de decisão do Parlamento;  

 Promover o debate democrático, o respeito pela diversidade de opiniões e 

pelas regras de formação das decisões; 

 Estimular as capacidades de expressão e argumentação na defesa das 

ideias, com respeito pelos valores da tolerância e da formação da vontade da 

maioria; 

Responsáveis: Sofia Serra da Silva e Susana Nina 

 

Atividade: Estereótipos de Género 

A atividade proposta tem por objetivo promover a reflexão em torno do que é o 

género e do impacto que os estereótipos de género têm na vida dos indivíduos. A 

partir do visionamento de um filme/documentário, as/os alunas/os irão debater a 

temática em análise e construir um mini guião de entrevista a aplicar a uma/um 

representante de uma associação.  

Responsável: Susana Atalaia 

 

Atividade: Oficina: juventudes e redes sociais digitais 

A proposta é realizar uma oficina de atividades com dinâmicas grupais acerca do 

uso das “redes sociais digitais”, tais como Facebook, Instagram e Twitter. O 

Objetivo é conhecer a visão dos jovens sobre estes ambientes virtuais; a sua 

influência (ou não) na vida quotidiana dos jovens; os seus interesses pessoais; e 



 

 

com que influenciadores digitais (Bloggers, Youtubers, etc.) os jovens portugueses 

estão mais familiarizados.  

Responsáveis: Rafael G. Barreiro e Vítor S. Ferreira 

 

Atividade: «In Your Shoes» - Exercícios para se pensar em Antropologia 

«O que é a Antropologia? O que é fazer Antropologia? E o que é sentir e observar 

em contexto de trabalho de campo antropológico?». A partir destas e de outras 

perguntas, pretendo dialogar sobre Antropologia, sensibilizando-os para a 

importância desta disciplina, não apenas ao nível da investigação mas também no 

dia-a-dia e nas relações que se estabelecem, como no modo de se pensar o mundo 

e a si mesmos. Proponho o visionamento de alguns vídeos bem como a realização 

de uma serie de exercícios práticos feitos pelos alunos, que se deverão colocar no 

lugar «de outros». A partir destas acções, proponho estabelecer um diálogo, nos 

quais estes deverão expor as suas próprias observações. 

Responsável: Joana Areosa Feio 

 

Atividade: Analyse This: Como Ler e Estudar Cinema 

Como se analisa um filme e como se pode escrever sobre ele? Como se encara o 

cinema como objecto de estudo? Esta atividade será estruturada em quatro partes: 

(1) apresentação dos termos necessários para a análise de filmes (câmara, 

encenação, som e montagem); (2) análise de excertos de filmes recentes; (3) 

breve pesquisa bibliográfica que identifique os aspectos críticos mais discutidos 

sobre esses filmes; (4) produção de um pequeno texto/apresentação sobre os 

filmes estudados.  

Responsável: Mariana Liz 

 

Atividade: Psicologia: Oficina sobre Inteligência Emocional 

Objectivo das atividades: Desenvolver conhecimentos no âmbito da Psicologia 

sobre o conceito de Inteligência Emocional, recorrendo a dinâmicas de grupo 

centradas em competências sócio-emocionais. 

Descrição das atividades: 1.Breve enquadramento sobre o conceito de Inteligência 

Emocional; 2. Dinâmicas de grupo envolvendo competências sociais e emocionais a 

definir; 3. Reflexão final em grupo sobre as atividades desenvolvidas e a sua 

ligação com os conceitos explorados. 

Responsável: Nádia Pereira 

 

 

 



 

 

Atividade: A escravatura em Portugal, entre história e memória 

Num primeiro momento, os participantes serão convidados a reflectir sobre o 

manancial de notícias e artigos de opinião que saíram na imprensa recente 

relativamente à participação portuguesa no tráfico de escravos e na escravidão. Em 

seguida, com a orientação dos monitores da sessão, e o recurso a computadores e 

à internet, farão uma pesquisa breve sobre o tema, tanto nos media como nas 

fontes e historiografia. A actividade conclui-se com um debate tipo Prós & Contras 

em torno às questões levantadas. 

Responsáveis: Ângela Barreto Xavier e Ricardo Roque 

 

 


