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

Projeto Cultural de Escola 
Plano Nacional das Artes 

1 
 

PROJETO CULTURAL DE ESCOLA 

Arte para a Inclusão 

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.  

Pretende-se com o Projeto Cultural de Escola para o ano letivo 2021/2022, abrir 

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, potencializar os nossos 

recursos internos através dos diversos projetos e ofertas curriculares artísticas que se 

desenvolvem anualmente como o Teatro, o Eco Escolas, a Oficina Criativa no Percurso 

Curricular Alternativo, dando-lhe um maior cunho de intervenção junto da comunidade 

que envolve a escola, através de performances, intervenções artísticas urbanas, 

dinâmicas de criação poética assim a oportunidade de continuar a abrir a escola a 

formações de componente artística e estética onde a educação pela arte seja uma mais-

valia para os programas curriculares das diversas disciplinas. “Todos somos artistas” e 

“A arte para a Inclusão” são chancelas temáticas que queremos espaços de abertura e 

trabalho para que a arte e as linguagens artísticas cheguem a TODOS e sejam a 

possibilidade de formar públicos e potencializar a criação e as vertentes e dinâmicas da 

arte, quer no espaço físico quer no espaço digital com as rúbricas “Em poucas palavras”, 

“Artistas em sala de Aula” e exposições virtuais divulgadas no facebook da escola. Este 

ano letivo a colaboração entre a Biblioteca da Escola e o Plano Nacional das Artes veio 

criar propostas de atividades em que a Arte a Leitura se juntam promovendo-se 

mutuamente, permitindo trabalhar e explorar textos e artistas e desenvolvendo formas 

de criação para os alunos do 1º, 2º e 3º ciclo.  

 

 

 



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

Projeto Cultural de Escola 
Plano Nacional das Artes 

2 
 

 

 

O Agrupamento de Escolas Alhandra, Sobralinho e São João dos Montes ao definir o seu Plano 

Anual de Atividades, cujo grande tema é “O Céu”, destacou iniciativas que formam o seu PCE 

para o ano letivo 2021/2022 e que se integram no PAA, estas serão as seguintes: 

Iniciativas do PCE que se integram no PAA Calendarização 

A 

SemanArte –. Cada turma de 3º, 5º e 8º ano, mais diretamente 

envolvida, terá 3 dias de atividade concentrada ao longo do 2º 

período com reforço da componente artística, estas atividades 

poderão ser apresentadas em exposições reais, projeções ou 

exposições virtuais (através do Artsteps) e divulgadas no facebook 

do Agrupamento e nos espaços escolares. Os trabalhos a 

apresentar estarão centrados nas comemorações da Viagem 

Magalhânica, o Céu e o Erasmus +. 

 

 

    2º Período 

B 

A realizar em Parceria com a disciplina de Português – POESIA AO 
LARGO na semana da poesia no mês de Março. Esta atividade vai 
permitir que a poesia seja levada ao centro de Alhandra, pelos 
alunos, promovendo a declamação e a criação poética na rua, junto 
ao pelourinho da vila, mostrando que a poesia faz parte da nossa 
escola. 

 
 
21 a 25 de 
Março 

C 

“O HIPER É UM PALCO” é uma iniciativa lançada ao Grupo de Teatro 
da escola que tem como objetivo primordial inserir num espaço 
próprio ao consumo, textos dramáticos e performances em que a 
dramatização seja uma forma excecional de alterar a monotonia do 
dia-a-dia permitindo verificar que o teatro pode viver em qualquer 
espaço do nosso quotidiano. Ir de encontro às pessoas, levando a 
escola à comunidade. Esta atividade está programada para o mês 
de Fevereiro. 

 
7 a 11 de 
Fevereiro 

D 
Em colaboração com a ECO Escolas promover e desenvolver a 
atividade Muros com vida. Intervenção mural e palestra cientifico-
cultural. 

 
30 de Maio 

E 

A ARTE E A LEITURA – atividade promotora de conteúdos a realizar 
em colaboração com a Biblioteca escolar, onde se pretende realizar 
e promover conteúdos para atividades a serem desenvolvidas no 
1º, 2º e 3º ciclo onde a educação pela arte promova também ela a 
leitura. Serão realizadas em sala de aula e pretende-se que os 
alunos desenvolvam para além da leitura, a criatividade através da 
performance, instalação, desenho, pintura e escultura. 

 
 
 
Durante o ano 
letivo 

F 

CONCERTOS - Promover e colaborar com Educação Musical na 
realização de concertos no terceiro período com o Coro Juvenil do 
Ateneu Artístico Vilafranquense e a Orquestra Juvenil do ateneu 
Artístico Vilafranquense. 

 
3º Período 
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G 

Desenvolvimento da atividade criativa dentro do Espaço Escolar 
“Todos são Artistas”; 
Dinâmica de atelier com três grupos 3+3 alunos (a partir do 5º ano) 
e 6 professores: - 2 meses para cada grupo de trabalho em atelier. 
Estes grupos de trabalho serão designados como Artistas 
Residentes. (trabalho em atelier com os Artistas Paulo e Bodil). 

 
 
 
2º e 3º Período 

H 

Realização de instalações/intervenções escultóricas temporárias 

que visem a valorização estética do Espaço Educativo (Paulo e 

Bodil) 

 

2º e 3º Período 

 

I 

Desenvolvimento e acompanhamento por parte dos artistas 

residentes de projetos no âmbito da Autonomia e Flexibilidade 

Curricular. 

 

2º e 3º Período 

J 

 

 

 

 

Promoção de visitas de estudo a exposições, museus e à Quinta 

do Mocho (galeria de Arte Urbana), realização de workshops 

temáticos e conversas com convidados como “Os cartoonistas na 

escola” realizado em parceria com Português do 3º ciclo e “O 

Museu vai á escola - Olhos nos Olhos, Cidadania em Ação” pela 

Fundação Calouste Gulbenkian em parceria com Cidadania e 

desenvolvimento 3º ciclo. 

 

21 de outubro 

Visita de 

estudo Quinta 

do 

Mocho/Arte 

Urbana 

 

28 e 29 

outubro 

Encontros com 

Cartoonistas 

 

17 e 18 de 

novembro 

Formação 

Gulbenkian 

 

L 

Realização de conteúdos para o Facebook da escola, continuando 

a aposta no EM POUCAS PALAVRAS, onde convidados 

apresentam as suas propostas culturais e o novo ARTISTAS NA 

SALA DE AULA em que alunos falam de artistas e apresentam as 

suas obras. 

 

Durante o ano 

lectivo 
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Os desafios do Projeto Cultural de Escola no Agrupamento que queremos abarcar: 

.Reforçar a relação com a comunidade. 

.Desenvolver a literacia cultural dos alunos. 

.Desenvolver e estimular a identidade cultural. 

.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. 

Este Projeto Cultural de Escola que se pretende desenvolver durante os próximos três 

anos letivos quer aprofundar as suas dinâmicas vetoriais trabalhando com e nos diversos 

projetos que se encontram em desenvolvimento no Agrupamento a referir: Eco-Escolas, 

Erasmus; Projeto de Educação para Os Direitos Humanos e Rede de Escolas 

Magalhânicas. Nestes diversos projetos encontram-se dinâmicas associadas ao Plano 

Nacional das Artes como a criação artística e o desenvolvimento estético, de fruição e 

desenvolvimento de pensamento e ação estética. 

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. 

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 Projeto Cultural de Escola: 
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 Jardim-de-infância (Escola Alhandra 1); 3º ano de escolaridade, 5º ano de escolaridade 

8º ano de escolaridade  

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. 

 Os Artistas Residentes Paulo e Bodil que já tinham iniciado a sua colaboração 

com o Agrupamento durante o ano letivo 2019/2020 no âmbito do PNA, vão continuar 

a manter esse vínculo e pretendem 

- Desenvolvimento da atividade criativa dentro do Espaço Escolar; 

- Dinâmica de atelier com três grupos 3+3 alunos (a partir do 5º ano) e 6 professores: - 

2 meses para cada grupo de trabalho em atelier. Estes grupos de trabalho serão 

designados como artistas residentes. 

- Introduzir no quotidiano da escola o pensamento e a ação estética. 

- Veiculo para as necessárias aprendizagens e como forma de estar e pensar. 

- Divulgar junto da Comunidade Educativa as atividades desenvolvidas e os resultados 

obtidos em 2019/2020 e 2020/20021. 

 

 

 

Coordenador Cultural 

Luis Silveirinha 

23/11/2021 
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