AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BRITEIROS (151750)
ESCOLA SEDE: Escola Básica de Briteiros – 340443
S. Salvador de Briteiros, Guimarães

Projeto /Plano de Ação

Clube de Artes
A desenvolver na(s) escola(s):
Agrupamento de Escolas de Briteiros, Guimarães
Coordenadora:
Isabel Maria Barroso da Fonseca
Ano letivo:
2018-2019
Apresentação do projeto (breve descrição):
- O Clube de Artes é constituída pelos alunos que nele se inscreverem e orientada pela docente Isabel Fonseca.
- A criação deste Clube de Artes surgiu devido a necessidade de criar um espaço de exploração e expressão
artística de usufruto da comunidade educativa. Pretende igualmente ensinar o manuseamento básico de
instrumentos de expressão plástica sendo, um esíimulo à valorização dos nossos alunos.

Meta(s) do Projeto Educativo
1- Desenvolver um ensino de qualidade, que promova a formação integral dos alunos, nomeadamente nos seus
domínios científico, técnico, artístico, humano, ético, social e ambiental;
2- Valorizar as potencialidades de cada um e respeitar a diversidade de ritmos e níveis de aprendizagem, como
fatores determinantes para o sucesso de todos;
3- Promover, em simultâneo com a escolaridade básica, as medidas necessárias conducentes à diversidade de
ofertas educativas e saídas profissionalizantes;
4- Promover o desenvolvimento sociocultural de toda a comunidade educativa, valorizando a “Educação para a
Saúde e Bem-Estar l;
5- Fomentar o empenhamento e a participação de toda a comunidade na gestão democrática do Agrupamento.
Público alvo
Comunidade educativa

Objetivos gerais
- Promover atitudes de abertura e tolerância de forma a prevenir e/ou reduzir o abandono escolar;
- Promover a igualdade de acesso e inclusão nas diversas atividades educacionais, culturais e desportivas,
valorizando o trabalho em equipa e a integração;
- Promover práticas de interdisciplinaridade através da proposta de atividades;
- Promover atividades que levem à aproximação entre os alunos e restante comunidade escolar
- Envolver os alunos em atividades que promovam atitudes de abertura e tolerância e reduzam ou ajudem a
prevenir o abandono escolar;
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- Promover práticas inclusivas de apoio e de acompanhamento de alunos com necessidades educativas especiais;
- Despertar a criatividade dos nossos alunos, estimulando a sua imaginação através da participação em desafios e
atividades do projeto.

Objetivos específicos
- Desenvolver a criatividade, o sentido estético e crítico.
- Contribuir para o desenvolvimento da auto-estima, da confiança e da autonomia.
- Melhorar a relação interpessoal.
- Promover o trabalho em equipa, o espírito de partilha e o respeito pelas normas básicas de convivência em
grupo.
- Possibilitar de uma forma lúdica, através dos temas seleccionados, a interiorização de valores e identidade
cultural.
- Contribuir para o enriquecimento cultural de toda a comunidade educativa.
- Melhorar a participação dos Pais e Encarregados de Educação na vida escolar.
- Colaborar com as
interdisciplinaridade.
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- Promover o espírito criativo .

Cronograma /Atividades 2018-2019

ATIVIDADE

Calendarização

- Participação nas solicitações de melhoria e embelezamento do
espaço escolar.

2º Período

1º Período

- Colaboração no Dia da Alimentação.
- construção de elementos decorativos para o Halloween
- Criação de objetos decorativos de” inspiração natalícia”

- Produção de objetos decorativos com materiais reciclados.
- Elaboração de um mural coletivo com elementos do clube e da
comunidade educativa.
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- Participação em concursos em representação do Agrupamento.

-Colaboração com o Departamento de Expressões na organização de
3º Período

exposição de Trabalhos dos alunos
- Dia do Agrupamento- organização/ embelezamento do espaço
escolar e “barraca” de representação do clube -

Orçamento para projeto
Apresentação pontual de necessidades/ materiais
Formas de Divulgação atividades/iniciativas
Jornal Celtinha online
Website da escola
Facebook da escola
etc

