Missão: “O PNA promove a transformação social, mobilizando o poder educativo das artes e do património na vida dos
cidadãos: para todos e com cada um.”

OBJETIVOS
- Garantir o acesso dos alunos à fruição artística e produção cultural, corrigindo as desigualdades nesse acesso (sociais, económicas ou
territoriais).
- Assegurar a centralidade das artes e do património na formação dos alunos já que a educação só será completa se integrar a dimensão
cultural e artística.
- Capacitar a escola para que a educação artística seja um instrumento para o desenvolvimento das competências do Perfil dos Alunos à Saída
da Escolaridade Obrigatória.
- Fomentar a colaboração entre agentes artísticos, a comunidade educativa e outros intervenientes, de forma a desenhar estratégias de ensino
e aprendizagem que promovam um currículo integrador.
- Consciencializar para o valor do património cultural como fator de coesão e de pertença, e para as artes como promotoras da formação
integral do cidadão.
- Promover o reconhecimento do valor das diferenças culturais e do diálogo entre culturas.
- Apoiar as iniciativas que estimulem a criação individual e colectiva.
- Mobilizar as artes na escola como recurso para as diferentes disciplinas, evidenciando a sua dinâmica transdisciplinar e para não ficarem
circunscritas às disciplinas artísticas.
- Aproveitar o poder criativo e indisciplinador das múltiplas manifestações artísticas para melhorar a ação da escola, tornando-a mais
transdisciplinar e inclusiva: contribuindo para o sucesso escolar, o desenvolvimento pessoal, a capacitação para uma cidadania ativa e
esclarecida, após a conclusão da escolaridade obrigatória.
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Atividade

Objetivos

Criação do site do PCE

- Divulgação das atividades do PCE e do PNA

“OUVIR E VER COIMBRA”

- Promover o acesso dos alunos ao património
literário e cultural da cidade.

- Projetos desenvolvidos na
sala de aula (disciplinas
envolvidas)

- Performance

- Exposição

- “Poetry Slam”

- Construção de Podcasts

- Gravação/Difusão Youtube

- Desafio de escrita: “Ouvir e
ver Coimbra”

- “Projeto 10 minutos a ler”

Responsáve/
Dinamizadores
Equipa do PCE
Biblioteca/ PNL

- Fortalecer, imprimir coerência e relevância à
Professoras de Português,
relação Escola-Comunidade;
Inglês, História,
- Cooperar com os outros e trabalhar em grupo;
Geografia, Sociologia,
- Recorrer ao Complemento de Educação Artística
Cidadania e
para executar projetos, propostas e expressões;
Desenvolvimento, Artes,
- Introduzir processos e práticas artísticas no
currículo.

TIC

- Consciencializar para o valor do património cultural
como fator de coesão e de pertença, e para as artes
como promotoras da formação integral do cidadão.

Clube de teatro Hybris

- Dinamizar a comunidade educativa;
- Desenvolver a capacidade de intervir, comunicar,
expressar e recriar ideias ou sentimentos, através de
uma linguagem livre;

Público-alvo

Calendarização

Recursos

2º Período
Comunidade
educativa

3º período

Os
necessários
para
realizar as
atividades

Rádio Quinta das Flores
Clube Multimédia
/Equipa PNC
Alunos

- Fomentar o gosto pela poesia e pela escrita;
- Valorizar a capacidade criativa;
- Consciencializar para o valor do património cultural
como fator de coesão e de pertença, e para as artes
como promotoras da formação integral do cidadão;
- Compreender o valor da literatura para o
desenvolvimento humano.

1 vez por
semana
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- Visita virtual à exposição

- Sensibilizar para a importância da comunicação
visual e conceptual.

Colégio das Artes

“A,E,I,O,U: OS ESPACIALISTAS
EM PRO(EX)CESSO” e
realização da atividade
“VER, JOGAR E CRIAR”

Promover a diversificação dos contextos de
aprendizagem, especificamente os não formais,
articulando a escola com as instituições culturais e
sociais, sítios de património cultural e natural;
-

(Os trabalhos dos alunos serão

Toda a
comunidade

Colaboração com a
aluna de Mestrado em
Estudos Curatoriais da

2º e 3º
períodos

Universidade de Coimbra
(Sónia Honório)
Professores e alunos das

colocados numa Exposição

turmas envolvidas

Virtual no site do PCE/Página
da Escola)

5º Grupo- Artes

- Construção do presépio de

- Fortalecer, imprimir coerência e relevância à
relação Escola-Comunidade;

Natal no Largo da Igreja de
Santo António dos Olivais

- Construção de um painel com
a silhueta da cidade de
Coimbra

1º Período

(Professoras Paula
Africano, Teresa Cavaco,
Ana Viegas e Ana Sousa)

- Recorrer ao Complemento de Educação Artística
para executar projetos, propostas e expressões.

Dra Graça Oliveira, (vogal
da Junta de Freguesia dos
Olivais, pelouro da

- Consciencializar para o valor do património cultural
como fator de coesão e de pertença, e para as artes
como promotoras da formação integral do cidadão.

Comunidade
educativa

Projeto
financiado
pela Junta
de
Freguesia
de Santo
António
dos Olivais

Solidariedade Social, Cultura
e Eventos Culturais)

Os
necessários
para
realizar as
atividades
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PROJETO ARTISTA RESIDENTE

Introduzir
currículo;

processos

e

práticas

artísticas

no

- Mapeamento cultural

- Identificar, registar e classificar os recursos
culturais, materiais e imateriais da comunidade;

- Cruzar e criar

Artista Residente

Equipa do PCE e
- Identificar na cidade e restantes freguesias do Biblioteca
concelho um conjunto de manifestações e práticas
- Programação Oficina Municipal culturais que poderão ser o ponto de partida para o
desenho de diversas atividades da programação;
Do Teatro:
Professores de Cidadania
Criar
com
os
alunos
do
ensino
articulado
de
música
 OS CADÁVERES SÃO BONS
e Desenvolvimento e
e uma banda filarmónica do concelho uma street Sociologia
PARA ESCONDER MINAS
band que possa realizar concertos na zona do Vale
das Fores;
 ILSE, A MENINA ANDARILHA
 DA FAMÍLIA

Adiado para
o 1.º período
2021/2022

- Criar com os alunos do ensino articulado de dança
e alguns artesãos, um laboratório de movimento e
performance, que dê origem a um ciclo de
apresentações na escola e noutros locais a
programar;
- Criar com o grupo Hybris a participação no projeto
comunitário do Teatrão DE PORTAS ABERTAS, a
decorrer no Vale da Arregaça (zona do Vale das
Flores);

- Trabalhar com a escola a divulgação e
envolvimento
da comunidade
escolar na
programação do seu espaço, criando condições para
que a fruição de espetáculos e outras atividades da
Oficina Municipal do Teatro possam fazer parte da
oferta cultural da escola.
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Projeto Cultural de Escola
2020-2021

“Entre o erudito e o popular”

Equipa: Licínia Regateiro (coordenadora); Madalena Trindade; Marina Pacheco
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