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Agrupamento de Escolas de Alhandra, Sobralinho e S. João dos Montes 

EB 2,3 Soeiro Pereira Gomes  

          

 

Programa Plano Nacional das Artes 

PROJETO CULTURAL DE ESCOLA 

1. Agrupamento de Escolas de Alhandra, Sobralinho e S. João dos Montes/ 

Escola Soeiro Pereira Gomes 

      a) O nosso agrupamento de escolas tem tido na sua história uma marca de 

construção de literacia cultural muito evidente. A valorização estética de 

espaços educativos, a criação de ofertas educativas com forte componente 

artística, a promoção regular de exposições e mais recentemente a 

integração dos suportes digitais na linguagem artística enquanto oferta 

curricular de reforço da componente artística são disso exemplo. O 

dinamismo dos nossos dois grupos de Teatro e performance a par da relação 

estreita com o conservatório Silva Marques nosso parceiro no ensino 

articulado da música e da dança e o nosso grupo de dança do desporto 

escolar completam de alguma forma esta valorização da componente 

artística no nosso Projeto Educativo.  

Pese embora esta vontade assumida de valorização desta componente, 

desde sempre nos confrontámos com fortes dilemas e restrições. A procura 

constante de boas vontades externas de alguns artistas que de forma 

voluntariosa colaboram com alguns destes projetos, a ainda deficiente 

sensibilização do pessoal docente para a importância da dimensão estética 

e artística na formação integral das nossas crianças e jovens, o escasso 

acesso a bens culturais por parte de uma percentagem significativa dos 

nossos alunos, a dificuldade de aceder de forma continuada a espectáculos 

e eventos nas diferentes disciplinas artísticas. 
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 A possibilidade de vir a integrar nesta primeira rede de escolas no âmbito 

de um Plano Nacional das Artes foi vista desde o primeiro momento como 

uma oportunidade de consubstanciar esta visão e paradigma educacional de 

uma forma mais sustentada e reconhecida. Com este Plano poderemos 

amplificar o âmbito da nossa ação, melhorar processos criativos 

redimensionar a mensagem identitária do agrupamento de escolas e 

estabelecer laços mais fortes com a comunidade artística local. 

O Plano abre a oportunidade de conjugar as mais recentes práticas 

educativas, unindo-as e estabelecendo redes de construção de 

conhecimento através da arte, de processos artísticos com a colaboração de 

artistas e das suas práticas. 

 

a) O Agrupamento de Escolas de Alhandra, Sobralinho e S. João dos Montes, 

localiza-se no concelho de Vila Franca de Xira. A designação da unidade 

orgânica contempla a toponímia de três freguesias daquele concelho por ser 

aí que se situam os estabelecimentos de educação e ensino que o compõem: 

os jardins-de-infância de Alhandra, dos Cotovios e Sobralinho, as escolas 

básicas do 1º ciclo de À-dos-Loucos, de Alhandra n.º 1 e n.º 2, dos Cotovios, 

do Sobralinho, a Escola Básica 2,3 Soeiro Pereira Gomes, escola-sede. 

Frequentam o Agrupamento 1250 crianças/alunos: 93 na educação pré-

escolar (cinco grupos), 509 no 1.º ciclo do ensino básico (23 turmas, das 

quais 6 a funcionar em regime duplo), 267 no 2.º (13 turmas), 381 no 3.º (17 

turmas) das quais duas na oferta formativa de percurso curricular 

alternativo no 3.º ciclo do ensino básico.  

       Desempenham funções no Agrupamento 111 docentes, dos quais 85% 

pertencem aos quadros, o que aponta para um corpo estável, e 95% 

lecionam há 10 ou mais anos, evidência de uma experiência profissional 

relevante.  

O pessoal não docente integra 36 assistentes operacionais e sete assistentes 

técnicos. Há ainda um técnico superior (psicólogo) afeto aos serviços de 

psicologia e orientação. Destes elementos, 75% têm 10 ou mais anos de 

serviço. 
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No que respeita ao território ele é constituído de forma muito heterogénea 

entre localidades de caráter rural, outras mais ligadas ao rio e uma terceira 

com contornos mais urbanos numa perspetiva de periferia urbana de Lisboa 

com todos os problemas agregados que isso transporta.  

O nosso agrupamento de escolas serve a um extenso e disperso território na 

parte Norte do Concelho de Vila Franca de Xira, com sete estabelecimentos 

de ensino territorialmente dispersos e com dificuldades de conexão ao nível 

da mobilidade das suas populações. 

Genericamente, temos uma população com baixos níveis de literacia, com 

empregos de baixa qualificação e cujo acesso a bens culturais é muito 

residual. Embora tenhamos no nosso território uma valência do 

conservatório nacional (em Alhandra) tal não confere ainda uma grande 

alteração de práticas culturais por parte das famílias, até porque muitos dos 

alunos e jovens implicados nas suas atividades não pertencem a este 

território. Podemos assim traduzir este espaço de vivência territorial (que na 

primeira metade do séc XX) apresentava um dinamismo associativo 

relevante como um espaço social e culturalmente deprimido.  

Assistimos agora a algum rejuvenescimento do parque habitacional o que 

poderá conduzir ao surgimento de outros espaços de atividade cultural 

efetiva. É portanto uma comunidade em transformação e com um grande 

potencial de desenvolvimento. 

b) Como Pontos Fortes no desempenho do Agrupamento, temos uma forte 

cultura organizacional assente no sentido de pertença e cooperação; 

Lideranças conscientes e disponíveis para conduzir o processo de mudança; 

Disponibilidade aprendente por parte dos docentes; Bom clima de escola; 

Razoável disponibilidade de recursos tecnológicos na escola sede e 1º ciclo. 

              Pese embora a definição sucinta apontada anteriormente, existe um 

histórico de atividades desenvolvidas pelo agrupamento que também se 

constituem como pontos fortes da nossa marca identitária: A participação 

do Clube de Teatro nos Aprendizes do Fingir, promovido pela Câmara 

Municipal de Vila Franca de Xira, veículo de divulgação e de reconhecimento 

da ação do Agrupamento na e pela comunidade; atividades como o Sarau 

Gímnico e de outras desenvolvidas no Dia da Escola. Etc. 
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              A oferta educativa diversificada, em resposta à comunidade representa 

outra das áreas pelas quais a ação do Agrupamento é reconhecida, bem 

como pelos resultados positivos alcançados nos diferentes percursos 

formativos. A criação de cursos de educação e formação, de turmas de 

percursos curriculares alternativos e do ensino articulado da música 

respondem, na verdade, a necessidades diferentes das famílias. De referir o 

envolvimento dos alunos em projetos que alcançam visibilidade na 

comunidade bem como a promoção de exposições de trabalhos, como a que 

aconteceu no espaço da Direção Regional de Educação de Lisboa e Vale do 

Tejo, e de apresentações musicais para a comunidade. A criação do novo 

espaço de aprendizagem, dando primazia às novas tecnologias, tem 

permitido uma oferta e visão contemporânea das práticas educativas. 

               Há ainda a destacar a participação em diversos projetos e concursos 

nacionais e internacionais e a classificação da escola com selo e-Twinning. 

               Internamente o Agrupamento criou os seus próprios desafios, 

nomeadamente as Ortografadas, Ler mais Alto e Ler para Ilustrar que se 

constituem como estímulo à aprendizagem e onde os alunos têm alcançado, 

no geral, bons desempenhos. A divulgação dos discentes premiados, na 

página Web e em cerimónia específica para o efeito, no caso dos diplomas 

de mérito, mostram que o Agrupamento valoriza efetivamente os sucessos 

alcançados.  

              Como pontos a necessitar de melhoria podemos apontar: 

              A arquitetura do espaço educativo que na maioria das escolas (incluindo a 

sede) não propicia o desenvolvimento de espaços de aprendizagem 

diferenciados; A prevalência de uma cultura ainda muito centrada no ensino 

tradicional; Fraca literacia das famílias e a grande percentagem de alunos 

carenciados. 

                d) Os desafios do Projeto Cultural de Escola no Agrupamento: 

         Os desafios que queremos abraçar passam por: 

.Reforçar a relação com a comunidade. 

.Desenvolver a literacia cultural dos alunos. 

.Desenvolver e estimular a identidade cultural. 
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.Valorizar esteticamente os espaços educativos. 

.Promover o intercâmbio artístico-cultural com outras comunidades 

nacionais e internacionais. 

.Melhorar a comunicação visual do agrupamento. 

.Potenciar as nossas atividades cénicas e performativas. 

.Dar consistência técnico-artística às produções realizadas. 

.Disseminar as atividades da escola na comunidade. 

 

e) Pretende-se envolver a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Juntas de 

Freguesia, espaços museológicos como o Museu do Neorrealismo, palácios e 

quintas municipais, salas de exposições, o Ateneu Vila-Franquense, a 

Associação de Pais, Empresas Locais (Cimpor), o grupo de Teatro Inestética, 

o Conservatório Regional Silva Marques e a Sociedade Euterpe Alhandrense, 

f) No âmbito do Plano Nacional de Leitura as bibliotecas da escola realizam: 

Concurso de leitura Ler… Mais Alto, no âmbito da promoção da leitura nas 

escolas do AE, dinamizado em parceria com os docentes de Português do 2º 

e 3º ciclo e docentes titulares de turma do 1º ciclo. 

Alto! Vamos ler! Atividade de leitura coletiva, comemorativa do Dia Mundial 

do Livro e dos Direitos de Autor, que se estendeu a todas as escolas do AE, 

incluindo Pré-escolar (leitura de pictogramas). 

                     Ainda ao nível das parcerias e do trabalho colaborativo, refira-se também: 

                     Ler para aprender Ciência, no âmbito do Projeto Mexer com a Ciência, 

desenvolvido nas escolas do 1º ciclo do AE, no domínio da Saúde Oral e da 

Alimentação Saudável, promovendo a integração/participação concertada 

de parcerias dentro e fora da comunidade educativa, nomeadamente com o 

grupo disciplinar de Físico-Química (3º ciclo) e ACES Estuário do Tejo - Centro 

de Saúde de Alhandra. A biblioteca escolar constituiu-se como estrutura 

privilegiada para o trabalho colaborativo e desenvolvimento da promoção 

da leitura, especificamente da leitura científica, contribuindo, assim, para a 

divulgação da ciência e de conteúdos científicos por meio de um conjunto 

de atividades de leitura de livros com ciência. 

                         Ler para Ilustrar! Este concurso dinamizado pela Biblioteca Escolar é 

desenvolvido em parceria com os grupos disciplinares de Português, EV e 
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EVT e dirige-se aos alunos do 5º, 6º e 8º ano de escolaridade, tendo como 

grande objetivo a valorização da ilustração enquanto metodologia 

complementar para a promoção da leitura. 

                         A BECRE em parceria com os docentes de português da escola sede deste 

Agrupamento promoveu o concurso:” Ler Para Saber!”, com o objetivo de 

estimular a prática e o gosto pela leitura entre os alunos, bem como avaliar 

o resultado da leitura das obras. 

                         Ler com experiências! Esta é uma atividade destinada a alunos de 8º ano 

de escolaridade. A partir da leitura e análise de um poema, neste caso 

“Lágrima de preta”, envolveram-se outras disciplinas como Físico-química e 

Ciências Naturais, decorrendo, naturalmente, experiências científicas que 

foram ao encontro do currículo sobre o tema da água. 

g) Não desenvolve projetos no âmbito do Plano nacional de cinema. 

h) No âmbito do Programa de Educação Estética e Artística participou no 

Projeto alargado de formação estético-artística para professores do 1º ciclo 

nas áreas da Música, Dança e Artes Visuais. 

i) De acordo com a visão do PEE “Ser uma escola de referência, reconhecida 

pelas suas práticas transformadoras, integradoras e criativas”.  

A criação assume aqui particular destaque na visão que assumimos para o 

nosso agrupamento. 

Este, assume-se, como construtor de uma visão de escola partilhada, 

motivadora e integradora, alicerçada nos pressupostos da qualidade dos 

percursos educativos diversificados e adequados à “construção de cidadãos 

do futuro”, competentes nos princípios, nos valores e na ação. A ação que 

aqui pretendemos desenvolver, com este Plano, remete para a valorização 

das práticas e sensibilidade estética e artística, potenciando novos públicos 

e novos criadores. 

Sabemos que o conhecimento já não é um exclusivo da escola, mas esta 

continua a ser o território de referência para a construção do saber, através 

da relação educativa pessoal, estabelecida pela figura do professor, sendo 

também consensual que a escola é território privilegiado para o 

desenvolvimento de competências no seio da sociedade do conhecimento e 



7 
 

para o exercício de uma cidadania consciente e democrática. Através da Arte 

e dos seus processos criativos podemos conseguir em meio escolar 

desenvolver competências no âmbito das diversas linguagens artísticas. 

No nosso PEE a valorização do desenvolvimento de projetos, numa 

perspetiva que se pretende transdisciplinar, possibilita a interação dos 

alunos, através de trabalho colaborativo, tendo como facilitador a figura do 

professor, e no caso vertente, espera-se dos artistas que vierem a interagir 

com a escola.  

Acreditando que a aprendizagem envolvendo Metodologia de trabalho de 

projeto, centrada nos interesses dos alunos - aprendizagens significativas - 

desperta a motivação, eleva os níveis de empenho, promove a satisfação, 

fazendo com que a construção do conhecimento seja uma consequência da 

pesquisa e do prazer da descoberta, apostamos na dinamização dos mesmos 

e consequentemente na adoção de metodologias e estratégias de trabalho 

de cariz colaborativo, Este pressuposto do nosso PEE terá nesta dimensão 

artística talvez a conexão mais forte, uma vez que o trabalho criativo é 

sempre, necessariamente, um projeto em construção. 

Por outro lado, é imprescindível que os alunos desenvolvam um conjunto de 

competências que lhes permitam movimentar-se no universo da 

informação, integrando-se de forma plena, de modo a alcançarem a sua 

realização pessoal, profissional, social e exercer plenamente a sua cidadania. 

A literacia da informação, na sua vertente mais abrangente, é uma 

competência de sobrevivência no século XXI, traz pois, liberdade e poder, 

abre caminhos, surpreende-nos, faz surgir novos horizontes de 

conhecimento e promove o desenvolvimento social, económico e cultural. 

 

j) Embora o Plano vise promover e estimular um novo ambiente cultural e 

artístico com impacto em todo o agrupamento percecionámos a 

necessidade de focalizar os recursos e a ação num público-alvo mais restrito. 

 Ciclos e anos a participar de forma mais ativa no PCE: 

Jardim-de-infância (Escola Alhandra 1); 3º ano de escolaridade (7 turmas); 

5º ano de escolaridade (7 turmas) e 8º ano de escolaridade (4 turmas).  
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Pretende-se um reforço de ação do Projeto Cultural de Escola neste público-

alvo por forma a conseguir que a partir do trabalho mais intenso se consiga 

nesse público-alvo um efeito multiplicador através da interação com toda a 

comunidade educativa. As turmas com maior enfoque terão assim um papel 

motivador e constituir um referencial para a construção de uma literacia 

cultural abrangente. Também neste plano estratégico pressupomos uma 

visão artística pluridisciplinar que percorre nomeadamente as artes cénicas 

e performativas, as artes plásticas, os media digitais, as artes gráficas, dança 

e música. Pretende-se assim garantir formas de comunicação visual mais 

efetivas. 

 

 

k) Os temas selecionados pelo Agrupamento como prioritários para a 

Cidadania e Desenvolvimento foram para o Pré-escolar – Segurança 

Rodoviária; Educação Ambiental; Risco, Direitos Humanos. 1º ano – Direitos 

Humanos; Educação Ambiental; Saúde; Literacia Financeira e educação para 

o Consumo. Para o 2º ano – Educação Ambiental; Saúde; Direitos Humanos; 

Segurança Rodoviária. Para o 3º ano – Direitos Humanos; Literacia 

Financeira; Bem-estar animal; Saúde. Para o 4º ano – Direitos Humanos; 

Saúde; Desenvolvimento Sustentável; Media. Para o 5º ano – Direitos 

Humanos; Saúde; Segurança Rodoviária; Media. Para o 6º ano – Saúde; 

Liderança Financeira e Educação para o Consumo; Risco; Educação 

Ambiental. Para o 7º ano – Direitos Humanos; Saúde; Educação Ambiental; 

Media. Para o 8º ano – Direitos Humanos, Literacia Financeira e Educação 

para o Consumo; Saúde; Voluntariado. Para o 9º ano – Educação Ambiental; 

Saúde; Instituições e Participação Democrática e Mundo do trabalho. 

 Foram selecionados estes temas de acordo com as linhas orientadoras de 

cidadania e desenvolvimento, de acordo com as faixas etária dos alunos no 

sentido de todos os alunos no seu percurso desenvolverem competências 

transversais no âmbito pessoal e social e dos Direitos Humanos. 
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l)  O Agrupamento definiu o seu Plano Anual de Atividades, cujo grande tema 

é “Olhar o Mundo” e as iniciativas do PCE que se integram no PAA serão as 

seguintes: 

 

Iniciativas do PCE que se integram no PAA 

A 
SemanArte –. Cada turma mais diretamente envolvida, terá 3 a 5 dias de 
atividade concentrada ao longo do ano com reforço da componente artística, 
visitas de estudo, apresentação de projetos, dinamização de espaços, etc. 

B 
Realização de instalações/intervenções escultóricas que visem a valorização 
estética do Espaço Educativo. 

C 
Foco Etnográfico – atuações dinâmicas/envolvimento no 1º ciclo (Alhandra 
nº1), por parte dos ranchos folclóricos dos Avieiros e da Comunidade Avieira. 

D Realização de Exposições em instituições, museus, galerias do Concelho e nos 
espaços da Escola. 

E Opereta Magalhânica em Auditório Público;  

F Apresentações e Concertos musicais nas escolas em espaços da comunidade. 

G 
Desenvolvimento e acompanhamento por parte dos artistas residentes de 
projetos no âmbito da Autonomia e Flexibilidade Curricular. 

H 
Intercâmbios com outras escolas; 

I Performance Teatral da E.B 1 de À-dos-Loucos. 

J 
Apresentação teatral do Clube de Teatro em diversos espaços, com alunos, ex-
alunos, docentes e não docentes.  

 

m) A escola foi piloto na Autonomia e Flexibilidade Curricular no ano letivo 

2017/2018 com 4 turmas (2 de 2º ciclo e 2 de 3º ciclo), tendo estruturado o 

nosso modelo de trabalho transversal e colaborativo através da pareceria 

pedagógica em sala de aula o que possibilitou o desenvolvimento dos 

domínios de autonomia curricular. A organização curricular do 3º ciclo foi 

ainda estruturada em semestres em algumas áreas curriculares. No domínio 
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da oferta de complemento artístico, continuámos a oferecer no 3º ciclo a 

área disciplinar Tecnologias da Imagem – Arte Digital. 

A estrutura criada visou o reforço do trabalho colaborativo, autónomo, o 

desenvolvimento de projetos transdisciplinares, bem como a capacitação 

digital de docentes e discentes.  

n) As competências dos alunos a promover pelo agrupamento incidem em 

conseguirem apropriar-se de um conjunto de competências globais/gerais, 

considerando que uma competência se traduz na mobilização do 

conhecimento, de aptidões, atitudes e valores. Assim ao nível da 

Comunicação - Comunicar com confiança e clareza, de várias formas e numa 

variedade de situações, usar auxiliares de informação e comunicação; 

Compreender os outros e considerar perspetivas diferentes para formular 

argumentos; Usar processos de escrita, expondo ideias de modo 

convincente; Colaboração - Falar e ouvir com consideração e respeito pelos 

outros e trabalhar em diversas equipas, explorando as diferenças para criar 

novas ideias; Planear e organizar colaborativamente, com influência, 

resiliência, integridade e capacidade para liderar e seguir os outros. Literacia 

da Informação; Literacia em TIC - Aceder às TIC, avaliando-as criticamente, e 

usar com competência um conjunto de ferramentas para a comunicação, 

colaboração, criatividade, resolução de problemas e pensamento crítico.  

Ao nível das Atitudes e Valores - Conhecer e cumprir as normas associadas 

aos direitos de autor e direitos conexos, condenando o seu desrespeito; Agir 

de forma ética, independente e responsável no uso da informação; 

Reconhecer comportamentos de segurança como uma exigência inerente à 

utilização da comunicação on-line; Realizar escolhas informadas de 

ferramentas digitais. Ao nível das Competências de Raciocínio – 

Conhecimentos - Mobilizar o conhecimento disciplinar e interdisciplinar para 

compreender as interações ao nível dos sistemas globais (geopolíticos, 

sociais, ambientais, …), as tendências e a multiculturalidade.  

Capacidades/Aptidões - Criatividade e Inovação - Criar ideias novas e válidas, 

individualmente e/ou colaborativamente, e avaliar estas ideias a fim de as 

melhorar e transformar em produtos/criações úteis. Pensamento crítico e 
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resolução de problemas - Usar argumentação, raciocínio e análise; Apreciar 

diferentes pontos de vista para formular juízos e tirar conclusões;  

Ter uma atitude positiva face à aprendizagem: ser curioso, correr riscos, 

aprender com os erros e não desistir; Aprender com os outros; - Inspirar-se 

na coragem e imaginação de outros; 

Competências interpessoais e Sociais – Conhecimentos - Mobilizar o 

conhecimento disciplinar e interdisciplinar para compreender as interações 

ao nível dos sistemas globais (geopolíticos, sociais, ambientais, …), as 

tendências e a multiculturalidade.  

Capacidades/Aptidões – Cidadania - Participar em atividades ajudando a 

resolver problemas que afetem a comunidade; -Ser pessoal e socialmente 

responsável. - - Ser criativo e inovador; Ter a capacidade de planear e gerir 

projetos para alcançar objetivos - Respeitar a diferença;   

 

 

o) Os recursos disponíveis para a implementação do programa serão 

disponibilizados pela Câmara Municipal, telas para divulgação das atividades 

das escolas para que se possibilite a comunicação junto da comunidade, 

assim como a realização de flayers, em que o Plano Cultural de Escola com as 

suas diversas atividades, chegue a todos. A utilização de espaços como a 

galeria do Museu do NeoRealismo, a Galeria de Alhandra e a Fábrica das 

Palavras, para a apresentação de projetos. A Câmara Municipal apoia no 

transporte escolar disponibilizando ainda alojamento na Subserra para os 

artistas, através do seu programa de Residências artísticas 

 

3. 

a) A Comissão Consultiva será constituída por Professora Maria Miguel Ramos 

(1º ciclo), Professor Luis Vieira (2º ciclo, grupo 250, Educação Músical e Clube 

de Rádio Escolar), Professora Fernanda Almeida (3º ciclo, grupo 600, 

Educação Visual e Clube de Artes, Ciências e Tecnologia), Professora Isabel 

Estevinha (Diretora do Agrupamento), Manuela Ralha (Vereadora da Cultura 

da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira), Fernando Rodrigues (Presidente 
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da Associação de pais da E.B 2,3 Soeiro Pereira Gomes), Olga Costa e 

Margarida Lopes (Associação de pais de A-dos-Loucos). 

b) A periocidade das reuniões da Comissão Consultiva será a de reuniões 

ordinárias por período. 

 

4. 

a) O docente responsável pelo PCE – Luis Silveirinha, grupo 240 – EV/ET 

pertence ao Quadro de Agrupamento. Contactos: 

luis.silveirinha@spg.edu.pt – 962686160. 

O professor tem experiência em programação cultural, dinamizou durante 

seis anos o Clube de Rádio Escolar, clube com muito sucesso junto dos 

alunos, onde promoveu o gosto pela Rádio e Comunicação, visitas de 

estudo, concertos e workshops com músicos de diversas áreas, 

estabeleceu ainda relação com inúmeras editoras discográficas que 

apoiaram o clube. Foi responsável durante 4 anos do Projeto de Educação 

para o Empreendedorismo no Agrupamento, onde desenvolveu e 

promoveu inúmeras atividades e dinâmicas na área do Empreendedorismo 

e educação para a iniciativa, criação, proatividade e gestão. Neste âmbito 

lecionou a currículos alternativos a disciplina de Educação para o 

Empreendedorismo. Foi responsável por turma de Percurso de Currículo 

Alternativo na área das Artes. Esteve ainda envolvido nos Projetos Poesia 

Cantada, com alunos e Projeto Positivo, tendo neste realizado diversos 

projetos, envolvendo personalidades da nossa cultura que têm vindo à 

escola abordar diversas temáticas. Tem organizado diversas exposições na 

escola no âmbito das disciplinas artísticas que leciona. 

b) O cargo de gestão vai ser acumulado com o cargo de Coordenador Adjunto. 

c) As horas atribuídas para além do crédito horário definido pelo ME, são 2 

tempos do artigo 79. 
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