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Projeto / Plano de Ação 
 

 CLUBE DE ARTES 
  

A desenvolver na(s) escola(s): 

Agrupamento de Escolas de Briteiros, Guimarães 

 
Coordenador(a): 
Isabel Fonseca 
 

Ano letivo: 

2021-2022 

 

Apresentação do projeto (breve descrição/objetivos específicos): 
 

O Clube de Artes visa :  
 

• Desenvolver a criatividade, explorando sem constrangimentos as potencialidades individuais e materiais, sem o objectivo imediato de configurar 
resultados; 
 

• Desenvolver a” sensibilidade estética”; 

• Desenvolver a percepção - “ o saber olhar”; 

• Aprender várias técnicas e saber tirar partido dos processos; 
 

• Sensibilizar os alunos para a reutilização correta dos diferentes materiais. 
 
 

 
 
Público alvo 
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Comunidade educativa 
 
 

Contributo para o desenvolvimento dos domínios/temas da Estratégia de Cidadania 

 
 

A abordagem das artes  dada a sua abrangência e importância foca : 

• a Educação para a Interculturalidade 

” A Educação para a Interculturalidade pretende incentivar os alunos a conhecer os conceitos de identidade e pertença, cultura(s), pluralismo e 
diversidade cultural.  

• a Educação  Ambiental 
 
“A Educação Ambiental pretende incentivar os alunos a conhecer o que implica o conceito de sustentabilidade associado a uma 
responsabilidade intergeracional. Principais Temas do Referencial: Sustentabilidade, Ética e Cidadania ,Produção e Consumo 
Sustentáveis,Biodiversidade e energia”  
 

• os Direitos Humanos 

 
“Os Direitos Humanos, enquanto domínio da Educação para a Cidadania - Cidadania e Desenvolvimento, visam promover uma cultura de 
direitos humanos e de liberdades fundamentais, em todos os aspetos da vida das pessoas, contribuindo para que as crianças e os jovens 
adquiram os conhecimentos, capacidades, valores e atitudes que lhes permitam compreender, exercer e defender os Direitos Humanos, 
assumindo o respeito por estes como responsabilidade de todas as pessoas, em prol de um mundo de paz, justiça, liberdade e democracia.” 
 

• O Desenvolvimento sustentável 

 
           “O Desenvolvimento Sustentável, enquanto domínio da Educação para a Cidadania - Cidadania e Desenvolvimento, visa  
           assegurar que a educação contribui para que as crianças e os/as jovens, alunas e alunos, adquiram os conhecimentos, capacidades, 
           valores e atitudes que lhes permitam ser agentes de mudança na construção de um mundo sustentável, inclusivo, pacífico e justo, que 
            promova a melhoria da qualidade de vida e que atenda às necessidades das atuais gerações e das gerações vindouras.” 
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Plano Anual de atividades- 

 
 

Estabelecimento: EB 2/3 de Briteiros 

Nº Código 
Objetivos 

PE 
Atividade Objetivos 

Recursos Materiais 
Responsáveis 
Intervenientes 

Destinatários 
Data  
Local Designação 

Custo 
previsível 

Orçamento 

Fonte de 

financiamento 

           

1   
Desenvolvimento de adereços e 
objectos utilitários produzidos 

com couro 

Desenvolver a criatividade, 
explorando sem constrangimentos 
as potencialidades individuais e 
materiais, promovendo a 
reutilização de desperdícios, 
Saber tirar partido dos processos 
desenvolvendo  a sensibilidade 
estética 
Aprender várias técnicas 
 

Restos de couro, 
pirógrafo, 
tesousa , 
cravador 

 

Serviços 
administrativos 

Professora 
Alunos 

Professora 
e alunos 

Alunos 2º e 3º ciclo 

Ao longo do ano 

2   
Realização de frases motivadoras 

em espaços sociais da escola 

Promover  o bem estar em espaço escolar , 
preservando ,dinamizando e  valorizando 
os espaços escolares. 

Papel 
autocolante, 

tesoura e 
escantilhão de 

letras 

 
 

Professora 
Alunos 

Professora 
e alunos 

Alunos 2º e 3º ciclo 

Ao longo do ano 

3   
Pintura de telas identificativas do 

aluno( retratistas) 

Saber tirar partido dos processos 
Desenvolver a sensibilidade 
estética 

Papel tela e 
projector (sala de 
aula) fotos 
pessoais 

 
 

Professora 
Alunos 

Professora 
e alunos 

Alunos 2º e 3º ciclo 

Ao longo do ano 

4   

Apoio a actividades diversas de 
âmbito escolar ( biblioteca, 

disciplinas e actividades 
temporárias… ) 

Aprender várias técnicas 
Solicitações 

diversas  
 

Professora 
Alunos 

Professora 
e alunos 

Alunos 2º e 3º ciclo 

Ao longo do ano 

5           

6           

7           

8           

9           
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Formas de Divulgação atividades/iniciativas 

Jornal Celtinha online 
Website da escola 
Facebook da escola 
Jornal local  
 
 

 


