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Alhandra, 4 de Dezembro de 2020. 

 

Assunto: Carta de motivação de artistas residentes - agrupamento escolar Soeiro Pereira 

Gomes de Alhandra - 2021 

 

 

Caro Senhor, 

 

No seguimento das iniciativas desenvolvidas durante o ano lectivo de 2019/ 2020, foi-nos 

pedido a apresentação de uma carta de motivação para dar continuidade à nossa acção no 

âmbito da aplicação do Plano Nacional das Artes (PNA) para os meses de Fevereiro a Junho 

de 2021. 

 

A experiência iniciada em Março deste ano foi, apesar das circunstâncias, muito positiva, 

tendo em conta as respostas dos alunos e os comentários dos professores envolvidos no 

processo. Assim, é com motivação redobrada que recebemos o convite por parte do 

agrupamento para continuarmos o trabalho iniciado. 

 

Houve já uma primeira conversa no sentido de apurar expectativas e definir linhas gerais 

de acção a aplicar daqui para a frente. 
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Acção proposta para 2021 

 

Todos são artistas 

 

Propomos o desenvolvimento de actividade dentro do espaço escolar envolvendo 

crianças e professores através da criação de uma dinâmica de atelier. Para tal serão 

criados três grupos: 6 + 6 crianças (a partir do 5º ano) e 6 professores. Cada 

grupo à vez, irá dedicar 7 semanas ao trabalho em atelier. 

 

Algum do tempo previsto será dedicado ao planeamento de cada projecto. 

 

Será definido um espaço para receber os grupos que serão designados como 

artistas residentes. O espaço irá permitir a apresentação e discussão de ideias e o 

trabalho material necessário. 

 

Os temas a tomar como mote para o trabalho a desenvolver serão definidos a partir 

do diálogo a estabelecer com os responsáveis pelo PCE, garantindo a oportunidade 

e a relevância das propostas colocadas aos participantes. 

 

Os projectos lançados vão envolver a participação activa de todos. Sob nossa 

orientação serão lançadas propostas que envolvem todos os indivíduos 

convidando-os a pensar e a agir como um artista. Os resultados serão 

materializados através de diversos meios e formas de expressão chegando a toda a 

comunidade escolar através da intervenção em momentos e espaços a designar. 

 

O trabalho desenvolvido será estruturado através de estratégias criativas 

introduzidas por nós. Nas sessões de trabalho haverá lugar à apresentação de 

referências visuais e instrução técnica no contexto de cada projecto proposto. 

Pretende-se assim munir os participantes de noções e ferramentas fundamentais 

para a prática artística. 

 

A acção pretende introduzir no quotidiano da escola o pensamento e a acção 

estética. Não apenas como veículo para as necessárias aprendizagens mas 

sobretudo como forma de estar e de pensar. 
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O programa irá correr entre 1 de Fevereiro e 30 de Junho de 2021 com um 

número de 120 horas presenciais a dedicar à acção no total. As horas serão 

geridas, traduzindo-se em duas presenças semanais (duas manhãs, por exemplo). 

 

Disponíveis para qualquer questão. 

Atenciosamente, 

 

Bodil Eide e Paulo Borges 
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