
Vetor estratégico - 

Projeto Educativo

2 - Descrição da 

atividade

3 - Coordenador (es) da 

atividade
4 - Objetivos específicos

5.1. Turma(s), anos, 

ciclos e/ou Escola(s) 

envolvidas

5.2. 

Professores/Educadore

s/Técnicos do AESC 

envolvidos (nome e 

apelido)

5.3. Outros 

participantes da 

comunidade escolar 

/educativa

5.4. Parceiros 

individuais ou 

coletivos envolvidos na 

atividade

6 -  Calendarização 6.1 - Data de realização

6.2 - 

Observações/esclareci

mentos sobre a 

calendarização (caso 

necessário)

7.1. Indicador de 

medida

7.2. Instrumento de 

avaliação
8 - Custos

VETOR 7 – 

Complemento/Enriquecim

ento do Currículo

Projeto ALMA Atelier Raquel Ventura Reforçar a 

transversalidade educativa

Desenvolver práticas e 

processos artísticos e 

pedagógicos que 

promovam a criatividade e 

o pensamento crítico

Contribuir para o sucesso 

escolar e desenvolvimento 

pessoal

Alunos do 1.º Ciclo; 

alunos do plano de 

inovação Descol@b; 

alunos do plano de 

inovação Vis@rte

Raquel Ventura; Paulo 

Ribeiro; Isabel Contente; 

Ana Ramos; Maria João 

Amândio; Carla 

Mascarenhas; Maria José 

Palmeira; Carla David; 

Maria Helena Gonçalves; 

Dulce Machado; José 

Gonçalves; Vasco Silva; 

Pedro Ribeiro

Ao longo do ano letivo 

(2020/09/1 a 

2021/07/30)

Durante o ano letivo Sessões de curta 

duração, em sala de aula.

Pelo menos 80% dos 

elementos envolvidos 

avaliam a atividade com 

Bom e Muito Bom

Questionário de 

satisfação aos 

participantes.

Sem custos diretos

VETOR 7 – 

Complemento/Enriquecim

ento do Currículo

Projeto ALMA Exposição 

de trabalhos artísticos 

ExTrA

Raquel Ventura Divulgar os trabalhos 

executados 

Estimular à reflexão e 

diálogo sobre os trabalhos 

apresentados 

Entender a abrangência da 

disciplina e as diversas 

variáveis para responder 

às problemáticas

Alunos do 3.º ciclo e 

Secundário de Artes na 

galeria do Espaço@rtes 

da ESMF

Raquel Ventura; Vasco 

Carrilho; Pedro Ribeiro; 

Vasco Silva; Pedro Pena 

Ao longo do ano letivo 

(2020/09/1 a 

2021/07/30)

ao longo do ano As exposições 

temporárias têm a 

duração de uma semana. 

A sua montagem e 

desmontagem é feita 

quinzenalmente.

Pelo menos 80% dos 

elementos envolvidos 

avaliam a atividade com 

Bom e Muito Bom

Questionário de 

satisfação aos 

participantes.

Sem custos diretos

VETOR 7 – 

Complemento/Enriquecim

ento do Currículo

Projeto ALMA Exposições 

comemorativas

Raquel Ventura Fomentar a colaboração 

entre alunos

Desenvolver práticas e 

processos artísticos e 

pedagógicos que 

promovam a criatividade e 

o pensamento crítico

Contribuir para o 

desenvolvimento pessoal

Alunos do agrupamento 

EBFAV e ESMF

Raquel Ventura; Vasco 

Carrilho

Bibliotecas do AESC Ao longo do ano letivo 

(2020/09/1 a 

2021/07/30)

Ao longo do ano letivo Exposições temporárias 

de curta duração

Pelo menos 80% dos 

elementos envolvidos 

avaliam a atividade com 

Bom e Muito Bom

Questionário de 

satisfação aos 

participantes.

Sem custos diretos

VETOR 7 – 

Complemento/Enriquecim

ento do Currículo

Projeto ALMA Exposições 

de Educação Visual

Raquel Ventura Divulgar os trabalhos 

executados na disciplina 

de Educação Visual

Fomentar a colaboração 

entre alunos

Desenvolver práticas e 

processos artísticos e 

pedagógicos que 

promovam a criatividade e 

o pensamento crítico

Alunos do 2.º ciclo da 

EBFAV

Raquel Ventura; Paula 

Garcia

2º semestre 2020/2021 

(2020/02/01 a 

2021/07/30)

No final do ano Exposição de trabalhos 

executados em sala de 

aula ao longo do ano. 

Pelo menos 80% dos 

elementos envolvidos 

avaliam a atividade com 

Bom e Muito Bom

Questionário de 

satisfação aos 

participantes.

Sem custos diretos

VETOR 7 – 

Complemento/Enriquecim

ento do Currículo

Projeto ALMA Animação Raquel Ventura Consciencializar para o 

valor do património

Fomentar a colaboração 

entre agentes da 

comunidade escolar

Reforçar a 

transversalidade educativa

Alunos do agrupamento Raquel Ventura; Vasco 

Silva

Bibliotecas do AESC Ao longo do ano letivo 

(2020/09/1 a 

2021/07/30)

ao longo do ano Animações temáticas que 

envolvem decorações e 

pinturas ao vivo 

Pelo menos 80% dos 

elementos envolvidos 

avaliam a atividade com 

Bom e Muito Bom

Questionário de 

satisfação aos 

participantes.

Sem custos diretos

VETOR 7 – 

Complemento/Enriquecim

ento do Currículo

Projeto ALMA Vídeos Raquel Ventura Reforçar a 

transversalidade educativa

Contribuir para o sucesso 

escolar e desenvolvimento 

pessoal

Produzir recursos e 

estratégias pedagógicas 

apoiadas na arte e no 

património

Os alunos do 

agrupamento

Raquel Ventura; Fernanda 

Lourenço; Paulo Ribeiro; 

Isabel Contente; Ana 

Ramos; Maria João 

Amândio; Conceição 

Martins; Célia Pestana; 

Sandra Lopes; Fátima 

Beja

Bibliotecas do AESC; 

Grupo de Teatro da 

Mediateca; 

Ao longo do ano letivo 

(2020/09/1 a 

2021/07/30)

Ao longo do ano letivo Os vídeos estão incluídos 

em diversas atividades 

propostas pelos 

diferentes dinamizadores 

de atividades. 

Pelo menos 80% dos 

elementos envolvidos 

avaliam a atividade com 

Bom e Muito Bom

Questionário de 

satisfação aos 

participantes.

Sem custos diretos
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