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INTRODUÇÃO 
 

 PNA- há que ter em conta as seguintes orientações: 
 
Como aderir à medida do Projeto Cultural de Escola? 
Tudo começa com a manifestação dessa vontade pelo Diretor de Escola ou de Agrupamento de Escola, 
enviando uma mensagem para info@pna.gov.pt a solicitar mais informação. 
O Plano Nacional das Artes comprometeu-se, para a o ano letivo de 2020/2021, com a integração e gestão de 
130 agrupamentos e escolas não agrupadas, sob a medida do Projeto Cultural de Escola. 
De forma a garantir as condições necessárias de adesão e a preparação antecipada do Projeto Cultural de 
Escola, aconselham-se os docentes, diretores e outros agentes da comunidade escolar a consultar o 
Manifesto do PNA, observando os objetivos, os princípios e a missão que propõe integrar. 

O agrupamento de Escolas Madeira Torres  aderiu em  setembro de 2020  
 
Como se operacionaliza o Projeto Cultural de Escola (PCE)? 
O Projeto Cultural de Escola resulta do compromisso do/a diretor/a do agrupamento ou escola não agrupada 
em integrar esta medida, para a qual nomeia um Coordenador do Projeto Cultural de Escola e uma Comissão 
Consultiva. 
Este Coordenador do PCE deve, em colaboração com o Conselho Consultivo, e baseando-se no documento 
facilitado pelo Plano Nacional das Artes, procurar definir o contexto cultural da comunidade escolar. É com 
base na caracterização da comunidade e do seu contexto que deve apresentar uma questão, temática ou 
problema, a partir da qual se construa um Projeto Cultural, e se concebam abordagens transdisciplinares e 
transversais que promovam mudanças na escola e nos seus quotidianos, através da relação com as artes, o 
património e a cultura. O PNA concebe o desenvolvimento do PCE de forma dialógica, garantido o 
acompanhamento em proximidade e o aconselhamento necessário para a prossecução das propostas 
apresentadas. 
O Plano Nacional das Artes garante a todas as escolas e coordenadores do PCE acompanhamento constante e 
a regular monotorização da implementação dos Projetos Culturais de Escola* 

*Em estudo para se elaborar. Um projeto precisa de elementos e envolvimento da escola. 
 
O que diferencia o Projeto Cultural de Escola do Plano Anual de Atividades? 
O Projeto Cultural de Escola, ainda que possa incluir uma programação anual de atividades, define-se pelo seu 
caráter transformador e transdisciplinar − este projeto pode desenvolver-se de múltiplas formas, contudo, 
tem sempre de procurar abordar uma temática/problema/questão com que se depare a comunidade 
educativa.  
Como tal, este não se desenvolve através de uma calendarização de atividades, mas antes por meio de uma 
reflexão partilhada, com vários elementos da comunidade local e educativa, que resultará em projetos 
diversos que aplicam a criatividade, a cultura, as artes e o património, de forma a criar um projeto 
estruturado, coeso e coerente.    

 
O que é a Comissão Consultiva do PCE? 
É um órgão consultivo, cujos membros são propostos pela direção e pelo coordenador do PCE, onde deverão 
estar representados os vários intervenientes da comunidade escolar (docentes; pessoal não docente; alunos; 
pais) e os parceiros culturais e financeiros do Projeto Cultural de Escola (associações culturais; Câmara 
Municipal; artistas e coletivos; empresas; entre outros). A Comissão Consultiva deve reunir com a 

 

              Plano Nacional das Artes 
 

ANO LETIVO2020/2021 

https://www.pna.gov.pt/perguntas-frequentes/
https://www.pna.gov.pt/perguntas-frequentes/
https://www.pna.gov.pt/perguntas-frequentes/
https://www.pna.gov.pt/perguntas-frequentes/
https://www.pna.gov.pt/perguntas-frequentes/


 
Plano Nacional das Artes 

periodicidade de três vezes ao ano. 

No caso do concelho de TVD ficou decidido ter apenas uma Comissão Consultiva de todos os PCEs e 
aguarda-se reunião para a criação da mesma. 

Perguntas Frequentes (pna.gov.pt) 

 
1ªETAPA 
 

A escola aderiu ao PNA, tendo para isso preenchido e submetido o ID Escola pelo formato googleforms (21 

de setembro 2020) e o formulário PCE- programa indisciplinar a escola (esqueleto do projeto) submetido a 9 

de outubro. 

 

Formulário PCE-Programa Indisciplinar a Escola 
Qual o desejo/questão/necessidade/problema/tema/objeto do Projeto Cultural de Escola? * 

Conhecer o património material/imaterial de Torres Vedras, valorizar para preservar e reconhecer as novas obras de arte 

existentes como património local. 

Qual é o título do Projeto Cultural de Escola?  

 

Turres Patrimonium 

 

Escreva uma sinopse do Projeto Cultural de Escola que pretendem desenvolver * 

 

Com este projeto pretende-se promover a literacia cultural dos alunos, aumentando a curiosidade e o 

conhecimento sobre o património da comunidade em que se inserem. Visa ainda, promover atividades 

diversificadas que explorem o caráter interdisciplinar e transdisciplinar sobre o património e as artes, 

estabelecendo laços entre o Agrupamento de Escolas e as instituições/associações culturais, artísticas e sociais 

locais. 

 

Comissão Consultiva do PCE 

O Projeto Cultural de Escola é apoiado por uma Comissão Consultiva composta por membros da comunidade educativa 

com responsabilidade em diferentes áreas culturais. 

«-explicitando que é preciso toda uma aldeia para educar uma criança- e que por isso, a Escola não se pode isolar do 

resto da comunidade, não fechámos as nossas propostas nas Escolas, mas dirigimo-nos, com medidas específicas, ao 

sistema social e cultural no qual a Escola está inserida: autarquia, ensino superior, instituições culturais, artistas, 

associações, empresas...Propomos uma abordagem sistémica. » Paulo Pires do Vale 

Mapeamento do território - Contactos externos privilegiados 

Indique o tipo de organizações/equipamentos existentes na proximidade (Concelho) da Escola . * 

Autarquia X 

Museu/s  X 

Conservatório 

Associações  X 

Empresas 

Teatro/s  X 

Centro/s cultural/ais  X 

Galeria/s d´Arte X 

Banda/s Filarmónica/s X 

Pavilhão multiusos  X 

Cinema 

https://www.pna.gov.pt/perguntas-frequentes/


 
Plano Nacional das Artes 

Outro/s  X 

Se escolheu «Outro/s», indique qual/quais. 

Associação para a Defesa e Divulgação do Património Cultural de Torres Vedras 

Explicite os parceiros externos que constituem a Comissão Consultiva ( exemplo: autarquia-nome do 

vereador, Museu-nome do representante... ) * 

Vereadora Ana Umbelino, representantes das organizações existentes no concelho. 

Parceiros Internos da Comissão Consultiva X 

Parceiros internos da Comissão Consultiva *  X 

Docentes de diferentes Departamentos  X 

Alunos de vários ciclos X 

Encarregados de Educação  X 

Pessoal não docente  X 

Coordenador/a do Plano Nacional da Leitura  X 

Coordenador /a do Plano Nacional do Cinema 

Coordenador/a do Programa de Formação Estética e Artística 

Coordenador/a da Biblioteca Escolar  X 

Outro/s 

Se escolheu «Outro/s» indique qual/quais 

Indique a qualidade e nome de cada um dos parceiros internos que integram a Comissão Consultiva ( 

exemplo: aluno-nome, Associação de pais-nome do representante etc.) * 

 

Docente das Artes João Bogalho, docente de História Fernanda Catita, PNL docente Odília Piteira, 

coordenadora da BECRE da Padre Francisco Soares, Alda Franco. 

 

Medidas do Plano Nacional das Artes 

Além do Projeto Cultural de Escola, o Programa Indisciplinar a Escola propõe outras medidas. 

 

Quais as medidas propostas pelo Plano Nacional das Artes que serão contempladas no Projeto Cultural de 

Escola? * 

Projeto Artista Residente X 

Cidadania Do It/Recursos Pedagógicos 

Desvio: Sair para Entrar 

Em Aberto 

Medida PAR-Projeto Artista Residente (opcional) 

A medida Projeto Artista Residente promove a presença de um artista/associação/companhia etc. na escola, 

durante um período de 3 meses a um ano letivo. Pretende «Aproveitar o poder criativo e indisciplinador das 

múltiplas manifestações artísticas para melhorar a ação do sistema educativo, tornando-o mais 

transdisciplinar e inclusivo; contribuindo para o sucesso escolar, o desenvolvimento pessoal, a capacitação 

para a cidadania ativa e esclarecida, após a conclusão da escolaridade obrigatória» Plano estratégico PNA. 

Observação 

A mediada Projeto Artista Residente (PAR) será dependente de uma articulação entre o Plano Nacional das 

Artes(PNA), a Escola e outros parceiros, caso existam. 

O candidato a artista residente terá que enviar para o PNA(info@pna.gov.pt) o curriculum vitae e carta de 

motivação. 

Quanto ao AR que afirmação corresponde à intenção da Escola? * 

A Escola quer propor ao Plano Nacional das Artes um artista residente 

A Escola deseja que o Plano Nacional das Artes sugira um artista residente 

As duas opções anteriores X 
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A Escola não pretende implementar esta medida 

Contactos do/a AR 

Nome/s *CMTV 

Esta é uma pergunta obrigatória. 

Endereço/s de E-mail *? 

Número/s telemóvel * 

NIF/s (número de identificação fiscal) *? 

Formulário PCE-Programa Indisciplinar a Escola 

A sua resposta foi registada. 

Nota: submetido no dia 9 de outubro de 2020 

Cristina Coimbra 

 

Explicação: 

https://app.fishbole.io/p/EuCWCjXv0 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PRÉ PROJETO 

 

Turres Patrimonium 
 

REUNIÕES DE TRABALHO 
1ª - via Zoom no dia 31 de julho de 2020, das 11:30h às 14:00h, com o comissário Paulo Pires do Vale. 

2ª - no dia 30 de setembro de 2020 com a coordenadora regional Mª Emanuel Albergaria, na CM TVD. 

3ª - no dia 22 de outubro, das 10.30 às 11:45, na plataforma TEAMS, na BECRE PFS. 

4ª – no dia 25 de novembro, às 11.50, presencialmente na BECRE PFS. 

 

CONTACTOS POR CORREIO ELETRÓNICO 
 Contactos estabelecidos com a coordenadora regional do PNA: MARIA EMANUEL A LBERGARIA 

mariaemanuelalbergaria@pna.gov.pt, e Cristiana Vaza da CMTVD, responsável da área Teatro - Cine de Torres 

Vedras e elementos da escola. 

 Partilha de informação/Encontros/Atividades veiculado e disponibilizado pelo PNA. 

 

 Ver Pasta do correio eletrónico do email institucional. 

 

 

CONTACTOS PRESENCIAS 
 
Os contactos presencias foram estabelecidos com a ccoordenadora da BECRE PFS, docente Alda 
Franco, com a coordenadora do Deparatmento de Português do 2º ciclo, docente Elisabete Reis e 
pontualmente com a docente Luísa Fonte, em substituição da docente Odília Piteira do PNL e 
docente João Bogalho coordenador do subdepartamento de Educação Artística. 
 

 
          

Data: 21 de julho de 2021 

        O professor responsável: Cristina Coimbra 
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