
• Uma Educação equitativa, inclusiva e de qualidade para a consecução da Agenda 2013.
• Desenvolvimento sustentável e cidadania mundial. Cultura de paz.
• As boas práticas no quadro dos projetos da rede de escolas Associadas à UNESCO (redPEA)
• A educação dos e das adolescentes desde um currículo flexível, pertinente e efetivo.
• A paridade de género na educação secundária.
• Papel dos educadores na sociedade do conhecimento. Docentes qualificados.
• Saúde e desenvolvimento integral do adolescente. Desafios atuais de transformação social.
• Adolescentes e competências básicas.
• As tecnologias da informação e as comunicações na educação secundária.
• Escola – família – comunidade: aliança para a construção de uma cultura de paz.
• A educação estética e artística na educação secundária.

Temáticas específicas:

Palácio de Convenções de Havana
CUBA

18 a 22 de Novembro de 2019

Cada um destes temas centrais está integrado por diversas linhas temáticas que serão
debatidos em simpósios e fóruns, e serão tratados igualmente em cursos pré-evento, que
oferecerão docentes e investigadores de alto nível profissional e experientes.
Os simpósios serão organizados em conferências, painéis, apresentações orais e cartazes
como forma de integração do conteúdo dos temas centrais e para propiciar o debate
científico.
O programa científico inclui visitas especializadas a centros educacionais e instituições de
Havana.

Planeta Estável – Agência de Viagens Lda

NIPC: 515377503
RNAVT: 8399

Consulte-nos para Inscrições / Consultas / Reservas



PROGRAMA TURÍSTICO OFICIAL
(terrestre)

Inclui:
 Transfer coletivo de chegada- Aeroporto de Havana/hotel em Havana
 07 Noites de alojamento em Havana no hotel selecionado com Pequeno-Almoço
 Transfers diários de ida e volta hotel/Palácio de Convenções/hotel e às atividades e visitas incluídas 

no programa oficial.
 Transfer coletivo de saída: desde hotel selecionado/aeroporto de Havana
 Seguro de viagem
 Assistência personalizada

Não Inclui:
 Qualquer serviço que não se encontre devidamente detalhado e anunciado neste itinerário.
 Bilhete aéreo.
 Visto de entrada em Cuba: 28 €

Condições e tarifas sujeitas à disponibilidade na altura da reserva.

Inscrição no evento:
Delegados: 200,00 CUC
Estudantes de Pré-graduação: 130,00 CUC
Acompanhantes: 100,00 CUC
Cursos Pré evento: 100,00 CUC

Forma de pagamento:
30% no ato da reserva e restante 70% até dia 1 de Novembro, como data limite.

LUGARES LIMITADOS 
Consulte-nos as melhores tarifas aéreas com disponibilidade para as datas da sua viagem.

Hotéis

Quarto 
Duplo

Quarto 
Individual

Vedado/St. John’s (3*) 415€ 515€

Comodoro (4*) 490€ 615€

PALCO (4*) (Sede) 543€ 605€

Meliá Habana (5*) 841€ 1220€

Preços em euros e por pessoa


