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1. Caracterização do Agrupamento de Escolas José Régio

O Agrupamento de Escolas José Régio, de Portalegre, é um Território Educativo
de Intervenção Prioritária, que procura dar respostas ao seu público alvo,
heterogéneo, muitos deles provenientes de meios socioeconómicos e familiares
menos favorecidos.
Os “blocos de partida” para muitos destes alunos nesta “corrida”, estão muitas das
vezes desigual e injustamente atrás no ponto de partida instituído, face aquilo que é
exigido e consagrado nos direitos à educação. Nesta difícil “corrida”, e de forma
inclusiva, o Agrupamento de escolas José Régio procura desde há muito colmatar
as lacunas mais graves, desenvolvendo esforços e estratégias que permitam a
estes “corredores” alcançar os restantes.
A escola sede que lhe dá nome, é uma instituição de 2º e 3º ciclos do EB que
abrange cerca de metade dos mais de 900 alunos que compõem o agrupamento. É
uma escola que recebe à posteriori a maioria da outra metade desses mesmos
alunos e que se encontram distribuídos pelas restantes 6 escolas de Jardim de
Infância e 1º ciclo, sendo duas urbanas, Assentos e Atalaião e as restantes, 4
rurais: Alegrete, Caia e Nave Longa, Reguengo e Urra.

2



2. Objetivos do Plano Nacional das Artes

● Garantir o acesso dos cidadãos 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 ao longo da vida –
porque a educação só será completa se integrar a dimensão cultural e artística.

● Capacitar o sistema educativo para que a educação artística seja um instrumento
para o desenvolvimento das competências do Perfil dos Alunos à Saída da
Escolaridade Obrigatória; para a operacionalização da legislação sobre Educação
Inclusiva e como estratégia para uma escola promotora de competências de
cidadania.

● 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, sem muros entre a Escola e a sua envolvente.

● Reforçar, junto dos artistas e das instituições culturais, a consciência da sua
dimensão educativa e do seu impacto social.

● 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; bem como a importância da diversidade de vozes, territórios e recursos.

● Apoiar as iniciativas que estimulem a criação individual e coletiva, juntando artistas e
não artistas, e promover a circulação dessas obras no território nacional para
poderem ser experimentadas por um maior número de cidadãos.

● Produzir recursos e estratégias pedagógicas apoiadas nas artes e no património que
promovam a transversalidade do currículo.

● Criar uma plataforma online (portal PNA) para: reunir informação; mapear e dar a
conhecer a oferta cultural nas áreas Arte-Educação e Arte-Comunidade em território
nacional; conectar instituições e incentivar a circulação de projetos artísticos; e
disponibilizar recursos pedagógicos.

● Capacitar professores e educadores formais e não formais, artistas e mediadores,
desenvolvendo conceitos, práticas e processos artísticos e pedagógicos que
promovam a criatividade e o pensamento crítico.

● Produzir e disseminar conhecimento nas áreas do Plano.
● Monitorizar e avaliar continuamente os resultados e o impacto dos programas e

medidas, para uma análise mais adequada da realidade, adaptando os passos
futuros do Plano de acordo com essa avaliação.
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3. Objetivos do Projeto Cultural de Escola (PCE)

● Promover a arte e a cultura junto de toda a comunidade educativa;
● Valorizar e fomentar a divulgação da arte e cultura locais, promovendo

sempre que possível a sua prática, enquanto identidade viva de uma
comunidade;

● Promover a arte e a cultura enquanto ferramentas de aprendizagens
interdisciplinares;

● Promover a fruição/contemplação, a interpretação/reflexão e a
experimentação/criação através do trabalho em equipa;

● Promover a criação espácio/temporal de momentos artísticos e culturais
dentro e fora do agrupamento;

● Fomentar a educação/criação artística e cultural dos alunos;
● Estimular a interligação do agrupamento com a comunidade envolvente;
● Consciencializar as instituições culturais e os seus agentes para a dimensão

social e educativa da sua missão.
● Garantir que cada turma envolvida no PCE tenha pelo menos uma atividade

por trimestre no exterior da escola.

Para que tal seja exequível, desenvolver-se-ão estratégias de:

● Gestão de alguns em espaços específicos;
● Gestão do horário escolar, de forma a permitir uma tarde comum a todo o

agrupamento para atividades no âmbito do PNA;
● Formação de docentes e animadores nas áreas das pedagogias criativas;
● Articulação com instituições culturais e sociais da região para a

implementação de atividades artísticas e culturais;
● Utilização do Mecenato e outras formas de financiamento colaborativo no

apoio direto às principais iniciativas artísticas e culturais do agrupamento;
● Criar as condições necessárias para a implementação das Oficinas Criativas;
● Estreitar a interligação entre o Plano Nacional de Leitura, o Plano Nacional de

Cinema, a Rede de Bibliotecas Escolares, o Programa de Educação Estética
e Artística, a Rede Portuguesa de Museus, bem como os projetos/clubes em
funcionamento no Agrupamento, os Encarregados de Educação/Associação
de Pais, e a Câmara Municipal de Portalegre.
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4. Plano de ação estratégica (Eixo C. Educação e Acesso)

A implementação do Plano Cultural de Escola para o ano letivo de 2022/2023
obedecerá a uma calendarização específica que, não sendo estanque, facilitará a
consolidação do mesmo.

Deste modo, entende esta equipa de trabalho que no espaço temporal
correspondente ao 1º período, decorrerão reuniões preparatórias e de
sensibilização junto dos departamentos para a implementação do referido plano.

Durante este período será feita paralelamente, através de professores/educadores
titulares e diretores de turma uma auscultação aos alunos de forma a avaliar a
“pegada cultural e artística” dos mesmos.

Durante o 2º e 3º período será implementado o PCE através das diversas atividades
definidas durante o primeiro período. Nada impede, no entanto, que ainda durante o
1º período seja possível colocar em prática atividades artísticas e culturais, as quais
serão aliás desejáveis e contarão para integrar este mesmo plano.

Decorrerá ainda durante o mês de junho o balanço final deste PCA cujos resultados
serão divulgados em relatório próprio para o efeito.

A equipa responsável pelo PCE entende que a sua ação deverá centrar-se em três
vetores essenciais:

1º - “Acesso à cultura” - Apresentar a oferta promotora de uma ou duas atividades
anuais que poderão e deverão ser aproveitadas e desenvolvidas pelos docentes
que as entendam úteis para o seu desempenho pedagógico junto dos seus alunos
(ex: celebração do Dia Mundial das Artes - 15 de abril…)

2º - “Mostra/divulgação dos trabalhos” - Promover a divulgação dos produtos
resultantes das ações implementadas pelos docentes de forma a valorizar o
trabalho desenvolvido pelos alunos junto da comunidade local e nacional. (Blogues,
exposições, filmes, artigos para o jornal local…)

3º - “Concretização” - Promover e facilitar os recursos necessários para a
realização e prática das atividades artísticas e culturais através de contactos
institucionais, procurando o reforço de subsídios/bens/estratégias que facilitem a
implementação das atividades.

Neste primeiro ano de PCE, pretende a equipa do mesmo implementar os
programas enunciados nos pontos I (Indisciplinar a escola) e III (360º Comunicar) do
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Eixo C Educação e Acesso ( https://www.pna.gov.pt/eixo-c/ ), deixando para o
segundo ano de implementação, o programa II (Km2: Arte e Comunidade).

5. Atividades
Durante o primeiro período serão elencadas e calendarizadas as diversas atividades
que cada departamento ou disciplina terão previstas para o ano letivo. Esta consulta
deverá ter a colaboração da equipa do Plano Anual de Atividades.
Todavia, estão desde já previstas algumas iniciativas que poderão ser estendidas a
todo o agrupamento e que passaremos a elencar, sem prejuízo do vasto leque de
atividades que por tradição, deverão integrar este plano depois de confirmadas
pelos respetivos responsáveis. Assim, prevê-se a realização de:

● II Festival de Curtíssimas - P. N. Cinema
● Tertúlias Artísticas Dialógicas - Includ-Ed, Comunidades de Aprendizagem
● Concurso: Sardinhas - Festas de Lisboa 2023
● Celebração do Dia Mundial das Artes - 15 de abril
● Dia Mundial da Música - 1 de outubro

Será ainda criado um blog/facebook de divulgação de todas as iniciativas
decorrentes do PCE.

6. Projeto Oficinas Criativas

A implementação deste projeto trará enormes valias a toda a comunidade educativa.
Pretende-se com o mesmo, trazer à escola/agrupamento um artista (não docente)
que coadjuvará os docentes envolvidos de forma a colocar em prática projetos
temáticos que se enquadrem nas características do artista e possam explorar os
conteúdos das diferentes disciplinas envolvidas.
Este deverá realizar um contrato de ação com o agrupamento e dispor sempre que
possível de um espaço físico que se adapte à sua arte.
Para que seja possível a sua vinda ao agrupamento, é necessário todo o apoio
possível para que tanto a dormida como a alimentação possam ser asseguradas.
A equipa do PCE irá tentar junto da autarquia e empresas locais fazer frente às
necessidades deste projeto.
Ainda dentro deste princípio, procuraremos recorrer a artistas locais, encarregados
de educação ou familiares dos alunos, que no meio local se destaquem pela sua
veia artística ou artesã. Essa possibilidade trará naturalmente maiores facilidades na
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questão das despesas inerentes, bem como uma valorização e divulgação do
potencial artístico e cultural existente na comunidade local.

7. A Equipa PCE

A equipa do PCE do Agrupamento de Escolas José Régio é composta por quatro
docentes e uma animadora.

● Filomena Silva - Professora de Educação Musical e Art Lab;
● Francisco Pacheco - Educador da Escola Básica de Alegrete.
● Teresa Castro - Professora de Portugês e inglês de 3º ciclo e coordenadora

de Cidadania e Desenvolvimento;
● Manuel Ferreira - professor de Educação Visual e Educação Tecnológica de

2º ciclo e coordenador do PCE.
● Sandra Miguel - Animadora Educativa e Sociocultural do AEJR e

coordenadora do projeto Creative Lab.

8. Parcerias e recursos

Como parceiros institucionais pretende-se que a Câmara Municipal de Portalegre, a
União de Juntas de Freguesia da Sé e São Lourenço e o IPDJ possam ter um papel
fulcral neste processo.

Como recursos locais pretendemos contar futuramente com a colaboração das
seguintes instituições:

● Biblioteca Municipal
● Casa Museu José Régio
● Galeria Municipal
● Museu Municipal
● Rancho Folclórico da Boavista
● Escola de Artes do Norte Alentejano
● Escola Adágio
● Orfeão de Portalegre
● ASSP-Associação de Solidariedade Social dos Professores - Delegação de Portalegre
● CAEP
● Caep Voices
● Banda Euterpe
● Cerci Portalegre
● Teatro do Convento
● Teatro Um coletivo
● Animamus
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● Escola de Dança Silvina Candeias
● Espaço Compasso
● MP Produções- sonorização e Produção de Espectáculos
● Rádio Portalegre
● Jornal Alto Alentejo

9. Comissão Consultiva do PCE

Para o arranque desta comissão, pretende-se que a mesma arranque com a
seguinte composição:

● Coordenador do PCE;
● 1 Representante da associação de pais;
● 1 Representante dos alunos 8 e 9 anos;
● 1 Representante dos assistentes operacionais;
● 1 Representante da autarquia;
● 1 Representante do Turismo de Portugal;
● 1 Representante Instituição/empresa;
● 1 Representantes dos docentes.

10. Ligações importantes
https://www.dge.mec.pt/plano-nacional-das-artes
Plano Nacional das Artes

Portalegre, 11 de julho de 2022
A Equipa do PCE

Aprovado em reunião de Conselho Pedagógico a 15 de setembro de 2022
A Diretora

Ana Rute Sanguinho

8

https://www.dge.mec.pt/plano-nacional-das-artes
https://www.pna.gov.pt/

